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 בוציע
 הקיסלק
 תינוטקטיכרא

 1טוו(וגבי

 לע לקת - מבי לש ךרדה ןויצ - (8.א) תוכרעמ ם
 הינומרה רדוציתש ךכב תונוציה תא רפשתו

 .תונושה בשח

 .םתמקהבו םיגינב בוציעב ,ללב ו

 :רחא והשמל "הרוטקטיכרא" חנומה סחייתמ םיבשחמ 00 כ החיש
 .בשחמ תכרעמ לש םינושה םיקלחה - 0 5

 ,יטנזיב ,יתוג - םינינב לש הרוטקטיכראב תונונגס רפסמ 0 :

 .תחא הרוטקטיכרא רשאמ רתוי ,םיבשחמ רובע ,תמייק ןכ - לעומר -

 הרוטקטיכרא ידי לע תרדגומ מבי לש םיבשחמה תוחפשממ תח -

 - 3% תכרעמ ,זכרמב םיינוניב דע םילודג םיבשחמל 370 תפחעמ 7

 .תויטנגילטניא הדובע תונחתל מבי לש יהו ,םינטקו םיינוניב םיבשחמל

 .היצקנופה תא תרשל הרוצה לע ,םינינב בוציעב ומכ ,םיבשחמ בוציעב

 המיאתמ הניא הדובע תונחתל תילאדיאה םיבשחמה תרוטקטיכרא

 םיעצבמ םהש ינפמ תונוש תורוטקטיכרא םיבשחמל .יזכרמ בשחמל

 .בושחימה יכרצ לכ לע הנועה הדיחי הרוטקטיכרא ןיאו תונוש תומישמ

 תוחפ החפשמ לכ - תיגולונכט הניחבמ מבי יבשחמ וחתפתה םינשה ךשמב

 רפס יתב ,תולשממ ,קסעייתב .תורחאב יולת יתלב ןפואב רתוי וא

 תוחפשממ םיבשחמב םישמתשמ ,םיכרצ לש בחר ןווגימ םהל ,םינוגראו

 ךרדה האצמנ וז יכ - תחא הרוטקטיכראב רשאמ רתויב ,ךכו תודחא

 .תויעב ןורתפל רתויב הבוטה

 היה ,תויעב ןורתפב עייס תונוש תורוטקטיכראב שומישהש המכ דע ,םלוא

 לע הדבעש הנכות תונשלו םיבשחמ תוחפשמ ןיב םימושיי ריבעהל השק

 .תרחא הדוטקטיכרא לע דובעתש ךכ תחא הרוטקטיכרא

 מבי .ל"'נה ךילהתה טושיפ אוה םיבשחמה תוחתפתהב אבה דעצה ,ןבל

 תוכרעמ םושיי תרוטקטיכרא לש חותיפה םע הזה ףסונה דעצה תא תדעוצ

 .(5ע516ת18 ,\קק!\68זו0ח /41601166(טז6)

 רוצייה וק לש בחרה םוחתהו תוליעפה ףקיהש בד ןמז רבכ םינעוט ונא"

 לרא ריבסמ ",הלעפה תוכרעמו הרמוח תוכרעמ יוביר םישרוד מבי לש

 םירופישל םוקמ שיש ,םג ונרמא" .תונכית יאשונל מבי אישנ ןגס ,רליוו

 םיבתוכה םישנאלו הצקה שמתשמל הלא תוכרעמ תגצהל עגונה לכב

 ".וז תיבקעו הדיחי הגצה התע קפסי 54. .תוינכת ורובע
 לבקל בשחמה ישמתשמל רשפאיש ידי לע תוירושיקה תא רפשי 4

 לקי אוה .ןסחואמ אוה םיבשחמה תחפשממ בשחמ הזיאב תולת ילב עדימ

 הגצה יכסמ םע דובעל םישמתשמל רשפאיש ידי לע בשחמב שומישה לע

 ידי לע ,הנכותמ קפומה חוורה תא לידגיו םיבשחמה תוחפשמ לכל םידיחא

 ךרוצ אלל םיבשחמה תוחפשמ לכב שומישל םימושיי תביתכ רשפאיש

 .יביסמ בותכישב

 לש םתרבעהל ;הנכות ימושיי חותיפל תרפושמ הדובע תרגסמ הוהי 4
 לע םימושיי םתוא תצרהלו הינשל תחא בשחמ תחפשממ םימושיי
 .תוחפשמה לכמ םיבשחמ

 אשונל הצובק להנמ ,סנד רטיפ ריבסמ ",רצומ וניא 54.4-ש ןיבהל בושח"
 תונקל לוכי ךניא'" .18'% 1ם[סזתוהווסח 551605 (זסטק-ב הנכות לוהינ

 אל ןיידע ובוציעו ,וניתוחוקלל תועמשמ לעב ,ךורא חווטל דעי והז .4
 ".ונלחתה קר ותוא עסמ והז .םלש
 360 תכרעמ תזרכהל ,1987 סרמ עצמאב ,54.4 תגצה תא תוושהל רשפא"
 ",1974-ב 57516015 [צ6(עסזא 6 לע הרהצהלו 1964-ב מבי לש
 .סנד ףיסומ

 ושיי תרוטקטיכרא

 םיבשחמב שומישה

 ןי השדחה הרוטקטיכראה יביכרמ
 ,תינכט הנווכה

 רחבנ הנכות יקשמימ לש
 .לועפת ירפסו םיינכט תוריינ לש
 ןוריטה שמתשמל

 תי הלא םילוקוטורפו

 מה תוחפשמ ןיב רבעמה היהי

 םע םישנא ידי לע קר םתסה ןמ ונב
 הצובק הוהמ 54/4 .בשחמה ילגלג תא עינמ המ םיניבמה

 המירע ומכ הארנה ,םילוקוטורפו תומכסומ ,םי

 תומכסומ ,םיקשמימש עגרבש תעדל קיפסמ

 ,תושדחו תומייק הנכות תוכרעמב םמוקמ תא ושפ
 .םיתנכתמלו םישמתשמל רתוי ףוקש בשח

 תינוטקטיכרא הינומרה
 אוה המ הניא הבושת ןוריטה שמתשמה שפחמ הילע הלאשה ,ןפוא ותואב
 .ול רוזעי אוה דציכו השוע אוה המ אלא 54
 ןיב היצמרופניאה תמירז תא טשפמ 544 -  תפתושמ תורושקת =*
 .וכותב היונב עדימ תפלחהל תכרעמש ןויכמ בשחמ תוחפשמ ןיבו םימושיי

 עדימ לבקל תלוכיה איה תפתושמ תרושקתמ םישמתשמל תלעותה

 תויהל לוכי עדימה רשאכ ,םייוצרה םוקמבו ןמזב ,םהל שורדה
 .ותוא ןסחאל רתויב חונש םוקמב ןסחואמ
 בשחמה ישמתשמל קפסמ 544 - םישמתשמל תפתושמ השיג *

 .םידבוע םה וילע בשחמב וא םושייב תולת ילב ,םידיחא ''הארמו השוחת"''

 .ךסמב תוננובתהו םישקמ חול לע השקה ידי לע בשחמב שמתשמ םדא
 הדובע תונחתל ןה ,הגצה יכסמ לש המוד בוציע רשפאמ 4
 .יזכרמה בשחמל םירושקה םיפוסמל ןהו תויטנגילטניא
 יעבט ,רחא רצומ לכב שומישה האריי ,מבי רצומב שומישה דומיל רחאל
 תא רצקמ ,םישמתשמ תכרדהב םינוגרא לש העקשהה לע ןגמה רבד ,לקו

 .ךכב םיכורכה םילוכסתה תא ענומו שדח םושיי דומילל שורדה ןמזה ךשמ
 .שמתשמה תונרצי תרפתשמ ,רוציקב

 הדיחא הצובקב שמתשהל םילוכי םיתנכתמ - ףתושמ תונכית קשמימ

 ,ריבעהל היהי רשפא םתוא ,הנכות ימושיי תביתכל םיתורישו תופש לש
 .תונושה בשחמה תוחפשמ ןיב ,יוניש םומינימב
 לש רתוי בחר ןווגימ ינפ לע ,ןוגרא ךותב תנכתמה ירושיכ ושרפתי הז ןפואב
 םושיי תמקהב םיכורכה תולעהו ץמאמה תא ןיטקי 54.4 .בשחמ תוחפשמ

 .וב הכימתבו
 תורבחל ,מביל רשפאי 54/4 יקשמימב שומיש - םיפתושמ םימושוי <

 .ןוגראה יכרצל רתויב ומיאתיש םישדח םימושיי בותכל םיתנכתמלו הנכות

 רמוא ,רבעב םעפ יאמ רתוי תססובמ היהת הנכותב העקשהה ,ךכמ רתוי
 סינכהל לכונ .מביל היהת וא שי הרמוח וזיא וגאדי אל תוחוקל" .סנד

 דויצה לע וצורי תוקלה עיקשה םהב םימושייהו ,השדח הרמוח שומישל

 שומיש לע ךורא חווטל בייחתהל לכוי חוקלה .ודיבש דויצה לע ומכ שדחה

 '.םיוסמ דוקב
 םיטרפימו םיטרופמ רזע ירפס .54 4 לע הריקס הנשה המסריפ מבי

 .1987 ףוסב ומסרופ
 םידחא לש יוניש .54.4-ה תירטמל תחתמ וסחי מבי לש םירצומה לכ אל

 םהב הרבעהה יתוריש ומכ - םייזכרמ םיבשחמ לע םידבועה םימושייה ןמ
 תולועפב תושמשמה עדימ לוהינ תוכרעמ וא הפועתה תורבח תושמתשמ

 הארנ וגיא ,הדובע תונחתל ומיאתיש ידכ קר - םילודג עדימ ירגאמ לע

 לע יזכרמ בשחמ לש וחוכ תא זבזבל ינויגה הארנ הז ןיא ,ןפוא ותואב .ריבס

 .הדובע תונחתל רתויב םימיאתמה םימושיי תצרהל וב שומיש ידי
 תא לידגהל הלוכיה ,םימושיי תצובק חותיפ אוה ינויגה הארנ ןכש המ
 תוכרעממ ליחתהל איה תינכתה .תורוטקטיכרא ןיב רבעמ ידי לע תונרציה
 - הטלחה תוכמות תוכרעמו ןכוממ דרשמ ומכ ,מבי ירצומ לע רבכ תומייקה
 -ימדא תולועפו םיישיא םיתוריש ,הירפס לוהינ ,םילילמת דוביע תועצבמה

 .םייתישעתו םיירחסמ םימושיי ,ןמזה םע ,ןהילא ףרצלו תויביטרטסינ

 לומגתה
 לש רתוי ההובגה המרהו תובחרנה שומישה תויורשפא ןה לומגהו רכשה
 .תונרצי

 ןמ אצוי היה ונל שיש תונווגמה תורוטקטיכראהמ תחא לכ לש עוציבהיי

 ,תחא תרגסמ תחת ןלוכ תא סנכל ןמזה עיגה וישכע" .רליוו רמוא '",ללכה

 המ הזו .יישומישה תולק תא רפשתו תוחוקלל רתוי הבוט תונרצי קפסתש

 .השעת (54 4) תוכרעמה םושיי תרוטקטיכראש

 הרדגוה ךכ רחא" .רליוו ריבסמ ",הרמוח ויה תונושארה בשחמה תוכרעמ"'
 ונחנא םויה .הנכות ימושייו הלעפה תכרעמ ,הרמוח תללוככ בשחמ תכרעמ
 בשחמה תכרעמ יהוז .תבלושמ הביבסב םייחה םימושיי לע םירבדמ
 יי תכרעמ לש וז השדח הרדגה רשפאמה אוה 54.4 .תיושכעה



 :תולודג תוכרעמ

 1987 תוזרכה םוכיס

 :3090 תוכרעמ

 ךשמה תרדס לע מבי הזירכה 1987 ראוניב .1

 יבשחמ תרדס - 3090-ה תחפשמב השדח

₪ 

 םויכ םיעיצמ | םירפושמה םימגדה

 םוחתב םיעוצמ םיעוציב וניתוחוקלל

 .יעדמ/יסדנהה םוחתבו ירחסמה דוביעה

 ןורכז ףיסוהל ןתינ םישדחה םימגדה לכל

 םינקתהו (6א0ק88066 510ז886) בחרומ

 הללכ וז הזרכה .(טטסזסז 1461118ע) םיירוטקו

 תחפשמב רתויב לודגה בשחמה תזרכה םג
 ןב בשחמ אוהש ,3090/600מ-ה ,3090*ה
 -ה םוחתב םיעוציב קפסמה םידבעמ 6
 שדח איש מבי הביצה ךכב .דתוייוי 5
 9370-המ .370 תוכרעמ לש לודיגה חווטב

 ןתינ 3090/6008-ה דעו רתויב ןטקה

 .160 יפ דע לודגל

 שדח הסינכ םגד מבי הזירכה 1987 יאמב .

 .3090/120מ-ה - 3090/27ה תחפשמב

 סנכיהל םיינוניבה תוחוקלל רשפאמ הז םגד

 םוחתב ,3090 קנעה יבשחמ תרדס םוחתל

 י"ע .םהיתושירדל םאותה םיעוציבה

 תא לידגהלו ביחרהל ןתינ הדשב הלדגה

 קנעה תכרדעמ דע | 3090/120₪-ה

 תועקשה לע רומשל ךכבו ,%

 .ךורא חווטל הנכותבו דויצב חוקלה

 ןורכזה תלפכה לע מבי הזירכה 1987 ינויב .

 תלוביק דע -6אק8ח6660 0:886(5- בחרומה

 וילא השיגהש בחרומה ןורכזה .202 לש

 תונב תונמל ינורכניס ןפואב תעצבתמ

 ,רפושמ הבוגת ןמז לבקל רשפאמ ,8

 םישמתשמה | רפסמ | תא  לידגהל

 ,םיצורעב \ךוסחלו |םייביטקארטניאה

 .םיקסידבו הרקב תודיחיב

 הרמוח תכימת לע מבי הזירכה 1987 ינויב .

 תופדעומ תוחרוא תוכרעמ רפסמב

 וז הרמוח תכימת .3090/₪-ה יבשחמב

 ץירהל רשפאת 3090/ת-ה יבשחמב

 4 דע ,י/או/א 4-5? תכרעמ תחת ,ליבקמב

 ותוא לע תופדעומ תוחרוא תוכרעמ

 ותואב ץירהל ןתינ הז ןפואב .בשחמ

 א[צפ/ םגו א8/5/370 תכרעמ םג בשחמ

 ךרוצל א1/5/א4  תוכרעמ רפסמ וא א

 תלבק ךות תאז לכ .םימושייה דודיב

 תוכרעממ תחא לכב םייברימ םיעוציב

 .וללה רוצייה

 זפוןובבי

 בשחמה

 שדחה

 .מ.בל

0 

 קולפ םסחנמ תאמ

 -יבו םינטק תודסומו פיפעפ)[ך]
 שוכרל סויה דע ולכי אל םיינונ

 -יחמ חכונ ינורטקלא בשחמ םמצעל
 םיבשחמה לש תיסחי הובגה םר
 -רצ לע הלועה ,ההובגה םתלוביקו
 םילעפמ לש םהיקסע ףקיהו סהיכ
 :הז לדוג רדסמ תודסומו
 לש ףטוש רוצייל ותסנכה םע ,התע
 דוגה -- 1440 םגד -- שדחה בשחמה
 ותלכיב :הלא םילעפמ לש סתעש הע
 ןנכותו הנבנ רשא ,הז בשחמ לש
 -פמו תודסומ לש םשומישל דחוימב
 -ילש טולשל ,םיינוניבו םינטק םילע
 השענה לכב האלמ תילהנימ הט
 חכ לוהינ : ןוגכ ,דסומב וא לעפמב
 לוהינ ;רכשו תוימרפ בושיח ; םדאה
 ןונכת ; םינסחמה יאלמ לע חוקיפו
 רוצייה לע חוקיפ ; תונוכמה סמוע
 ריחמת תלבק ;םיתורשה תוקלחמו
 תלהנה ; הדובע תנמזה לכל טרופמ
 חותינ ; תיריחמתו תיפסכ תונובשח
 תיזחת תלבק ;תוריכמ לש ףטוש
 ,ךכל סאתהבו -- דיתעל תוריכמ
 .רוצייה ןונכת
 קלח קר ןה תורחאו הלא תואמגוד
 תושעל ןתינש םיברה םישומישה ןמ
 לוהינ תכרעמ גישהל ךכבו ,בשחמב
 -בו רשוכב היולת הניאש ,תמלשומ
 -אה חוכ לש םייביטקייבוסה םיאנת
 -חי תוכומנ תואצוהב הכורכהו ,םד

 1963 ראורבפב ,"תובשחמ" ךותמ

 4381 תוכרעמ

 היהש המ הז :1963 תוזרכה

 לש םתלוכי תא תומאותה -- תיס

 יסיינוניבו םינטק םילעפמו תודסומ

 ?רבדה השענ דציב

 ימ.ב.י5' בשחמ לש ותלוביק יכ ףא

 ,קנעה יבשחמל האושהב הנטק 0

 דכש וב םילולכ ,תיסחי ךומנ וריחמו

 הטיש ,ןוגכ ,םיידוסי םיינכט םילול

 ,סייקסע םינותנ ןוסחיאל השדח

 -סחו ליעי רישכמל ותוא םיכפוהה

 .םיינוניבו םינטק םיקסע לוהינל ינוכ

 -סעה םינותנה תא טלוק בשחמה

 -רכב ןכל םדוק ובקונש רחאל ,םייק

 ןסחאמו ,םיליגוה בוקינה יסיט

 תידימ השיג תרשפאמה הרוצנ םתוא

 -כת יפל !דרפנב ןותנו ןותנ לכ לא

 ןה ףא תונסחואמה ,הלעפה תוינ

 -ל תונובשח בשחמה סיפדמ ,בשחמב

 רוציי-תוח"וד ,רכש-ישולת ,תוחוקל

 יב"ויכו תוריכמ-יחותינ ,תוליעיו

 (ואקטד) שלקה
 אוה בשחמה תלעפהב ןושארה בלשה

 תורבעומה ,הלעפהה תוארוהב ותנזה

 זהו בוקינ-יסיטרכ תועצמאב וילא

 -ומ ,ךליאו ןאכמ .וכותב תונטחואמ
 -דהלו סינותנה תא דבעל בשחמה ןכ
 םאתהב םינושה םיכמסמה תא סיפ
 -ובע עצבל םיצור רשאכ -וניתושירדל
 בשחמה תא ןיזהל שי ,תרחא הד
 -יסיטרכבו תושדח הלעפה-תוארוהב

 -ומ ,הבקונש רחאל .סירחא םינותנ
 ,שומישל דימת הלעפה-תינכות הנכ
 ינפל םעפל םעפמ הריבעהל קר שיו
 ךרוצ שיש הדימב :םינותנה-יטיטרכ
 וא בושיחה ךרדב אוהש לכ יונישב
 םינשמ ,רמוחה לש הספדהה תרוצב
 -תינכותב םימיאתמה םיסיטרכה תא
 .השדח תינכות םילבקמו הלעפהה

 (2065551א6) בושלחה
 בשחמה דבעמ הלעפהה-תוארוה יפל
 -ועפה -וילא םירבעומה םינותנה תא
 ,תויטמיתמ בושיח תולועפ ןה תול
 תויגול תוטלחהו ,האושה תולועפ
 :הלעפהה תינכותל םאתהב

 (9708405) ןושחאה
 יבג לע רקיעב השענ םינותנה ןוסחא
 תא םיווהמה ,םייטנגמ םיטילקת
 יהו רישכמ לש ינכפהמה שודיחה

 1440 .מ-ב.י תכרעמ ךרד םינותנה םירזת

 ,וז השדח הרדס .4381 תחפשמב השדח ךשמה תרדס לע מבי הזירכה 1987 יאמב
 תא תרפשמ השדחה הרדסה .4381 תחפשמב ישילש רוד הווהמ ,םימגד 4 תללוכה
 ןורכז תורוצת העיצמו תמדוקה הרדסה תמועל 30%"כב 4381 תחפשמ יעוציב
 לש רתוי הריהמו הפופצ היגולונכטב ינשדח שומיש בקע תורשפאתמה תובחדומ
 חטש ותואב תשמתשמו ריוא תררוקמ 4381/28 השדחה הרדסה .1א18 יבבש
 .תיחכונה הרדסה ומכ םצמוצמ הפצר
 ויהל 4381 תכרעמל םירשפאמ םיילמינימ
 .הצקה ישמתשמ שומישל תרזובמ תכרעמכ ,קחורמ
 ךורא חווטל הנכותבו דויצב חוקלה תועקשה לע רומשלו ךישמהל כבו שדחה רודל 4381 לש םימדוקה תורודהמ רובעל ןתינ הדשב הלדגה י''ע

 םייזיפ םיאנתל תושירדה ראשו וז הדבוע
 רתאב וא יזכרמ רתאב תנקתומ ת

 ך

 תוצובקב םילעפומה ,הלא םיטילקת
 ,תחא לכ םיטילקת השש תולעב
 תורפס 2,000,000 ןסחאל םילגוסמ
 הפלחהל סינתינ סהו ,תויתוא וא
 תוחפ ךות םייחא םיטילקת הששב
 שמתשהל רשפאש ןוויכ :הקדמ
 ןיאש ירה ,הלבגה אלל הלא תוצובקב
 לש ןוסחאה תלוכיל םג הלבגה לכ
 "גמה םיטילקתה יבג לע .בשחמה
 תויצמרופניא רומשל רשפא םייטנ
 -שמהו רכשה-ימושיר : ןוגכ ,תונוש
 -ותה-ינקת ,רוצייה-תוינכות ,תרוכ
 דו םינסחמה-יאלמ ,םירצומל םירמ
 םינכומ םהשכ ,תונובשחה-תלהנה
 -תוויד וא הספדה ,ןוכדיעל תע לכב
 -ילקתה לש םוצעה םנורתי .יקסיע
 הבושת ונל קפסל םתלוכיב אוה םיט
 יבגל תררועתמה הלאש לכ לע תידימ
 ךרוצ היהיש ילב ,אוהש לכ ןותנ
 םינותנה רתי לכ לע הליחת רובעל
 .םיסיטרכה וא

 (סטצטטצ) שלפה

 אטבתהל לוכי בשחמה ןמ טלפה
 איה הליגוה הרוצה -תורוצ המכב
 תרגסמב :תוח"ודו סיכמסמ תספדה
 שמשמה ,"םיגירח ח"וד* ףא יוצמ וז
 -מל ,ךכ -הלהנהה ידיב ךרע-בר ילכ
 -חמב רמוח רסוח ןוגכ םיגירחב ,לש
 וא ,רתומל לעמ חוקל בוח ;ןס
 ,רוצייה-יבלשמ דחאב רתי-סמוע
 ,ידיימ ח"וד הלהנהל בשהמה קפסמ
 "עצב דעומ דועב טוקנל הל רשפאמה
 .םישורדה םיד
 איה בשחמה ןמ טלפ לש הינש הרוצ
 -רפ וא םיבושיח לש תואצות בוקינ
 -וצל ,םיסיטרכ יבג לע םידחוימ םיט
 בלשב 1440-ב םיפסונ םידוביע ךר
 :רתוי רחואמ
 -וש םושירב אטבתמ רחא גוסמ טלפ
 -םייטנגמה םיטילקתה יבג לע ףט
 לע םינסחמ יאלמ ןוכדע ,לשמל ,ךכ
 יאלמה :םוי ותואב תועונתה יפ
 -מב דימ םשרנ סויה ףוסל קייודמה
 אוהו ,טילקתה יבג לע ןוכנה סוק
 תעדל הצרנש תמיא לכ שומשל ןכומ
 טירפ לכ לש קייודמה יאלמה והמ
 :טירפו

 1480 בשחמה יטירפ

 : םיאבה סיטירפה תא ללוכ בשחמה
 ,םיסיטרכ בוקינו האירק-תדיחי
 םיטילקתה תדיחי ,בושיח-תדיחי
 -תדיחיו הריקחה-תנחת ,םייטנגמה
 תלוביקה תויורשפא תא :הספדה
 לודיג םע לידגהל ןתינ בשחמה לש
 -תודיתי לש הפסוה י"ע ,םיכרצה
 תודיחי ןכו ,םיטיטרכ-בוקינו האירק

 תולגוסמה ,סיטילקת לש תופסונ
 םיכוצהש הדימב .ליבקמב דובעל
 יוארה ןמ ,הלא תויורשפא לע סילוע
 ומכ -- רתוי לודג בשחתמל רובעל
 דעמה רשא --- 1410 וא 1401 .מ-ב-י
 םיבורמ םיישקב ךורכ וניא וילא רב
 -תומה ,ןונכתהו תכרעמה יפוא לשב
 יהז ןיעמ רבעמל הליחתכלמ סא

 1442 בוקינהו האיוקה תדיחי

 -רופניאה בור תנזומ וז הדיחי ךרד
 םג הדיחיה .תכרעמה ךותל היצמ
 ,בשחמהמ טלפכ ,םיסיטרכ תבקנמ
 הדיחיב :תאז תשרוד תינכותה םא
 תגשהל םיירלוט םיאתב ושמתשה וז
 :רתויב תוקיודמו תוריהמ תולועפ
 -רכ 400 דע איה האירקה תוריהמ
 דינה תוריהמ וליאו ,הקדב םיסיט
 הינשב םירוט 160 דע איה בוק
 :(םירוט 80 סיטרכב)

 1441 בושיחה תדיחי

 -תמה לש תיבושיחהו תיגולה תלוכיה
 לש תוארוהה -וז הדיחיב היוצמ בש
 הדיחיב תונסחואמ הלעפהה-תינכות
 הדיחיה .בשחמה לעופ ןהיפ לעו וז
 תינכותה לש תוארוהה תא תעצבמ
 שורדה לכ תא תבשחמ ,תנסחואמה
 םיטירפה לכ תולועפ תא תנווכמו

 דוג

 ו

 1311 םייטנגמה םיטילקתה תדיחי

 ותנוכת תא בשחמל הנקמ וז הדיחי
 דחהל ןתינש ןוויכ :.רתויב הבושחה
 -ילקתה תוצובק תא תוריהמב ףיל
 לכ תא ןטחאל וז ךרדב רשפא ,סיט
 לכל :לעפמב םיאצמנה סינותנה
 תצובקב םישמתשמ דוביע ךילהת
 םינותנה תא תנסחאמה םיטילקת
 -יכמה ,תאזכ הצובק לכ -ול םיעגונה
 תוחפ תלקוש ,םיטילקת השש הל
 לכב הפילחהל ןתינו ג-ק השימחמ
 םע .הקדמ תוחפ ךות תרחא הצובק
 ליעפהל תורשפאה םג תמייק ,תאז
 עברא דע תחא הנועבו תעבו ליבקמב
 היצמרופניאה לכ .הלאכ תודיחי
 וזכ םטילקת תצובק לע תנטחואמה
 ךות שדהחמ בתכהלו ארקהל הלוכי
 שמח תומייק הז ךרוצל ! תוקד שולש
 םיטילקתה תא "תוקרוסה" ,תועורז
 דניאה לע תורבוע ךכ בגאו ,תוריהמב
 -ותנה רדס יפל תטלקומה היצמרופ
 לכ לא רישי ןפואב תושגינ וא ,םינ
 לע הליחת רובעל ילב ,שרדנ ןותנ
 ותואל דע היוצמה היצמרופניאה לכ
 :ןותנ

 1447 הויקחה תנחת

 -ליעפמ תקפמ ,וז הנחת תרזעב
 .תכרעמה תולועפ לכ לע בשחמה

 ל
 60901 גווזהולוע

 ץואפ 266%44 תוחופ

6- 

 םו%פ%

 אא - הודו 3125 [יספזסאפכ גד סאמ סע דדו6 100 סצ נא

 -יחה תוריהמ -תכרעמה לש םירחאה
 רוביחל ,לשמל ךכ -רתויב הלודג בוש
 לכ תורפס שמח ינב םירפטסמ 0
 תחא הינשל בשחמה קקזנ ,דחא
 ןסחאל םג רשפא וז הדיחיב .דבלב
 -גהל ףאו ,תויתוא וא תורפס 0
 12,000 ,8,000-ל דע ,הז רפסמ ליד
 -ימב :תויתוא וא תורפס 16,000 וא
 -קתב שמתשהל רשפא ,ךרוצה תד
 דיקה תלדגה םשל םייטנגמה סיטיל
 :בושיחה-תדיחי לש תלוב

 היהיש המ הז :1988 תוזרכה

 370/85 תרוטקטיכרא *

 לולכל הנחתה הלוכי ,ךכל ףסונ
 תושקמה ,תדחוימ הביתכ תנוכמ
 ןיבל ליעפמה ןיב רישי ןפואב
 .בשחמה
 לוכי ,הביתכה תנוכמ תועצמאב
 תולאש בשחמה לא תונפהל ליעפמה
 תדיחיב ןסחואמה ןותנ לכל סחיב
 ,םיטילקתה תוצובקב וא בושיחה
 בשחמה אצומ -- הינש-קיקלח ךותו
 ותוא סיפדמו שרדנה ןותנה תא
 .הביתכה תנוכמב

 תארקנה א1/5/א  תרוטקטיכראל ךשמה תרוטקטיכרא לע הזירכמ מבי תרבח
 תוסחיתהה תרוצ לכ תא הנשמ השדחה הרוטקיכראה .370/ 254. תרוטקטיכרא
 םינותנה תא איבהל רשפאת השדחה הרוטקטיכראה .בשחמה תכרעמב םינותנל
 היהת ךרוצה תעב םהילא השיגהש ךכ דבעמל רתוי בורק דוביעה ךרוצל םישורדה
 האבה הדוקפה ןורכזל האבההו השיגה תוריהמ לש לדוג רדס ותואב ,הריהמ
 קלחמ 01)-ה רורחש איה דבעמל בורק םינותנה תקזחה לש האצותה .עוציבל
 ןתואש תורטמל עיגהל ידכ .תורחא תולטמל ולוצינ תורשפא ךכבו 1/0-ה תדובעמ

 תכרעמ הזרכוה ,הרוטקטיכראה הביצמ

 יתוריש תקפסמה ,///5/55/4/ השדח הלעפה

 םילודגה תונורכזה תא תלצנמו םישדח תכרעמ

 ןורכזה י"ע 3090 תוכרעמב םיקפוסמה
 .(20 דע) 3א08ח666 5101386 בחרומה

 תכרעמ לע מבי תרבח הזירכמ ךכל ףסונ
 5ץ%68 -- בשחמ י"ע תלהונמ ןוסחא

 תרשפאמ וז תכרעמ .א[גתַַַפש6ס 86

 לש קובקבה ראוצמ ררחתשהל בשחמ ינקתמל

 לש ןוסחאה תודיחי לש ינדיה לוהינה

 רצומה תרזעב .םייטנגמ םיטרסו םיטילקת
 תעצבתמ ₪25א%85 ביכרמה ךרד כת צב

 לע יזיפה לוהינה ןיבל יגולה לוהינה ןיב הדרפה

 לכוי שמתשמה .םיינוציחה ןוסחאה יעצמא

 יגוסב בשחתהלו ריכהל ךרוצהמ ררחתשהל

 לע םינותנה םוקימבו ןקתמב ןוסחאה יעצמא
 תויהל ורבעי הלא םיאשונ .הלא ןוסחא יעצמא

 ליעיו בוט לוהינ גשוי ךכב .תכרעמה תוירחאב

 ןה תויולע וכסחיו ןוסחאה יעצמא לש רתוי

 יחתפמו תוכרעמ יתנכתמ ןמזב ןהו דויצב
 .םימושיי

 3090"ה תחפשמב םיפסונ םיבשחמ +

 -ה תחפשמל םיפסוותמ םישדח םימגד ינש

0: 
 ינש תב א[? תכרעמ איהש ,3090/280₪ -

 .םידבעמ

 3090/2005 יעוציבכ םיכרעומ היעוציב
 3090/1805 יבשחמ ינשכו 5וח816 1ח826"ב

 280ם"ל לודגל ןתינ ./8זז000ח ח006-ב

 .דבלב 400₪-ל לדג 2805 .180/180מ

 השימח תב א[ תכרעמ ,3090/500₪ -

 .םידבעמ

 ץא/8א] המסירפ ארקנה שדח רזיבא רכזומ ןכ

 ,קזסס6550ז 110500106 / 5/516ת% \[גחבַקטַז -

 תוציחמ 4 דע 3090/₪ תכרעמ קלחל רשפאמה

 תכרעמ ץירהל ןתינ הציחמ לכב רשאכ תודרפנ

 לכל תדרפנ תיאמצע תכרעמכ תדרפנ הלעפה

 ,671) יבאשמ תוצקהל ןתינ הציחמ לכל .רבד
 כ''הסמ םיצורעו בחרומ ןורכז ,יזכרמ ןורכז
 .תכרעמה יבאשמ

 4381 תתפשמב םיפסונ םיבשחמ *

 םישדח םיבשחמ ינש םיזרכומ 4381 תחפשמב

 םיבשחמ .4381/א/0922ר 4381/05

 370/55 השדחה הרוטקטיכראב וללכיי הלא

 תכרעמ תא םהילע ץירהל היהי ןתינ ןכו

 ,קקס5פ5 םע עקקרַ 75/2584 הלעפהה

 השדחה הרוטקטיכראה תונורתי תא לבקלו

 .םינותנ לוהינל רושקה לכב

 5 ןטו זנבו
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 :9370 מבי

 בשחמה
 לכ שבובה
 הקלח(מ)
 הבוט

 [פוזזונבי

 תכרעמ :התרצותמ שדח בשחמ לע מבו

 וניתמה ול ,ירוזיבה בשחמה וא
 תוכרעמ קושב הדמעמ תא ססבל מ

 ,הקוזחתלו לועפתל לק ,לוז בשחמ

 עפשמ הנהנו ,תולודגה מבי תוכרעמ ל

 הזירכה 1986 רבוטקואב 7-ב

 ,יתקלחמה בשחמה הז היה .0

 ביל רשפיא בשחמה .םיבר םישמתשמ

 םישמתשמל תנתונ איהשכ ,םייניבה

 ש 370 תרוטקטיכרא תביבסב לעופה

 ונכותה .תאז הביבסל תוימושייה ת
 תרגסמב ,ץראב 9370 תרדיסמ ןושארה בשחמה ןקתוה פא ולו שדוחב

 בצק לדגו ךלוה זאמו ,היצמוטואל הרבחלו מביל ףתושמ חטש יוסינ

 .תונקתהה

 .לארשיב 9370 יבשחמ תונקתה לע רפסל מבי ישנאמ השולשמ וטל

 לע ,דומללו ,אורקל ןתינ תורושה ןיב .דבלב הנקתה ירופיס הלא ןיא

 ץראב החלצה רופיסל ותוא תוכפוהה ,9370 מבי בשחמ לש ויתונוכת

 .םלועבו

 "ןובשח ילב" תוטלחה םילבקמ טנוקסיד קנבב

 רקיעש ,לארשיב םילודגה םיקנבה תרובחב דיחיה קנבה אוה טנוקסיד קנב

 םיבשחמה תוכרעמ בורש דועב .מבי תרצותמ וניא וב םיבשחמה דויצ

 תכרעמ וצר קנבה ישנאשכ ירה ,(זורוב) סיסינוי תרצותמ ןה טנוקסידב

 םה וילע ,9370 מבי בשחמ ושכר םה ,תוטלחה תלבקב םהל עייסתש

 .מבי לש תוטלחה תכמות תכרעמ - 45 תכרעמ םיליעפמ

 ,טנוקסיד קנבל 9370 מבי בשחמ לש ותסינכל הליבוהש ,הכוראה ךרדה לע

 ףגאב םיתורישו םיפסכ ףנעב ריכב םינותנ דוביע גיצנ ,רנילוד ןב רפסמ

 לש חוקל םינש שמח ךשמב היה טנוקסיד קנב"' :לארשי מבי לש קווישה

 תלבקב הכימת ימושיי ורובע וליעפהו וחתיפ הב ,מבי לש תורישה תכשל

 וניסינ הפוקת התוא לכב .(/קק1ו08זוסח5 5/506תו) 45 תכרעמ לע תוטלחה

 היהת קנבב 48 תצרהל הרמוח תשיכר תולעש טנוקסיד ישנא תא ענכשל
 ."ונחלצה אל ךא ,תורישה תכשלל םולשתהמ הלוז

 הלוכיש ,9370 תססובמ תכרעמ טנוקסיד קנבל מבי העיצה 1987 תנשב
 ישנא לש תוברעתה םומינימב ,הצקה ישמתשמ לומ יאמצע ןפואב דומעל
 תלבקב הכימת םוחתב ינוניבו ידיימ חווטל םיכרצה יוסיכ ךות ,עוצקמ
 ,תילכלכה הקלחמה ישנא םה תאז תכרעמב םישמתשמה .תוטלחה
 .םירחא םינמדזמ םישמתשמו ןוכסיח תוינכת ,םדא חוכ ,קווישה תקלחמ
 ישנא ולכוי המיאתמ הרמוח תשיכרבש ,היה מבי תעצה לש הרקיע
 רושיאל ןמזו ביצקת תולבגמ לכ ילב 45 יתוריש לכ תא לבקל טנוקסיד
 .תויוליעפ

 לע האצוההש ,הנקסמל עיגה טנוקסיד" ,רנילוד ןב רמוא ,"השעמל"
 הלועפ הטקננ זאו ,דואמ הלודגל תכפוה מבי לש תורישה תכשלב שומישה
 .""םתאפקהו םישמתשמ תלבגה :הנושאר
 םינשה ךשמב וחתיפ ,טנוקסיד ישנא םע דחי ,תודישה תכשל ישנא
 :םימושייה ןיב .45 תכרעמ לע תוטלחהה תלבק םוחתב םיידוחיי םימושיי
 םדא חוכ חותינ ,יארשא יכרצל םיינוציח םיפוג לש תוילכלכ תוכרעה
 תויקוויש תוכרעהו קוויש ,ןוכסיח תוינכת אשונ ,קנבב םידעווה םע מ"'ומו
 .םיפינס לש

 תולבגה ךא 45 יריכמ םישמתשמ רתויו רתוי קנבב ויה ןמזה ךשמב
 תליחתב .חותיפה תקספהל םג ואיבה תולעו ביצקת תוביסמ שומישה
 .הז ליבגמ ןורתיפ ףילחהל ,טנוקסידב הטלחהה הלפנ 7

 ןורכיז | ,1.768-כ לש םיקסיד םע 9370 מבי :בשחמה ןמזוה ,ולעוהש תויעבה לע רבגתהל ןתינש וענכוש טנוקסיד קנב ישנאש ירחאו ,םעפה
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 :תרו ,45 - םושייח ,/[ - הלעפה 2 תכרעמ :הנכותל רשאב
 ב .רזע תונכות רפסמו 1/8

 ןה טנוקסיד קנבב 9370 מבי בשחמל תורבוחמה הדובעה תונחתמ קלח

 שומיש תוארל ןתינ ךכ .תקחורמ וא תימוקמ תשרב תורבחתמה ,0 גוסמ

 ;א8 םושייב 9370 יפלכ המכח אל הדובע תנחתכ 26 .א :תומר יתשב
 ,םיצבק בולישו הרימש השועה ,הלשמ הנכות םע הדובע תנחתכ 26 .ב
 לוכי ?0-ה ,בגא ךרד .תורחא הדובע תונחתו 9370 לומ םינותנ תרבעהו
 .קנבב םירחא םיבשחמ יפלכ הנחתכ םג שמשל

 הנומה תומיעפ תמיאמ טנוקסיד ישנא וררחתשה תכרעמה תנקתה םע
 45 םוחתב יחכונה בצמה תא ראתמ רנילוד ןבש ינפל ךא ,תורישה תכשלב
 תנקתה עצבמ תא ראתמו ,ךרדבש תויעבה תא ריבסמ אוה ,טנוקסידב
 .התלעפהו תכרעמה

 חוקלה תא ענכשל

 עיקשהל ילב ,לגוסמ אוהש ,חוקלה תא ענכשל םיכירצ ויה מבי ישנא

 הניאש הביבסב תכרעמ לעפתל ,יעוצקמ םדא חוכב םידחוימ םיצמאמ

 םישמתשמל תתל התיה טנוקסיד קנב ישנא לש םתרטמ .ול תרכומ

 תכשלב ולביק התוא המר התואב תוחפל ויהי םנכות תניחבמש ,םיתוריש

 חווטל ,םיאתמ הבוגת ןמז ולבקיש םיחוטב תויהלו ,מבי לש תורישה
 .ידיימהו ינוניבה

 תוינכתהו 2/4414-ה לכ :מבי לש ימוקמה תווצה ינפב הבצינש תפסונ היעב

 או/5 הלעפה תכרעמו יזכרמ בשחמ לע מבי לש תורישה תכשלב ויה

 ויה הלא .(םילודג םיבשחמל תמאתומ הסריגב 45 תנכות הצרוה הילע)
 לע עיפשהל ילב ,הנוש הלעפה תכרעמלו רחא בשחמל רובעל םידרומא

 תויכשמה תחטבהו ,םינותנ תוחיטב ,תוידוס לע הרימש ךות ,םישמתשמה
 .תוכרעמה יתש ןיב רתויב ההובג הדובע

 ישנא ומתרנ ,9370 מבי בשחמ שוכרל הטלחהה טנוקסידב הלבקתהשכ
 .עצבמל מבי לש עוצקמה

 לכ ודמע םישמתשמה" ,הקלח הרוצב הרבע הבסההש רפסמ רנילוד ןב

 םדוק ,\/א[-ל א[/5 הלעפה תכרעממ ורבע םה .תדבוע תכרעמ לומ ןמזה

 .יידחא םוי לש אל ףא ,הקספה ילב ,טנוקסידב ךכ רחאו מבי תיבב לכ

 .י'ךכמ רתוי ףאו ,ומייוק טנוקסידל ונלש תוחטבהה לכ ,יתגבה בטימ יפל"

 התיה 9370 מבי בשחמ תשיכר לע טנוקסיד תטלחהל ךרדהש הארנ םא

 בשחמה םאה :הלאש הצצ קנבב הנקתהה ינפל שממ ירה ,תבכרומו הכורא
 ?המצוע אשונב ונממ יופצה תא תושעל לגוסמ תמאב

 זכרממ הדובעה לכ תא ונחקל" :רנילוד ןב רפסמ התשענש הניחבה לע

 308א בשחמ לע 45 תלעפה לש םייניבה בלשב הז היה) םיבשחמה

 התשענו ,טנוקסיד ישמתשמ ונמזוה .מבי תיבב 9370-ל ונרבעהו ,(/א[-ב

 תודובעה לכ תא תינמז"וב ץירהל וסינ םישמתשמה לכשכ ,םיסמוע תקידב

 לע ףא ולעו הבוטל ועיתפה תואצותה .רתויב לודגה סמועב ,תוירשפאה
 .''מבי תואלבטב םיעיפומה םיעוציבה

 וישכעל ןוכנ

 תצרהו 9370 מבי בשחמ תנקתה רחאל ,יחכונה בצמה תא
 : ןב ראתמ ,םידחא םישדוח ךשמב 8 תכרעמ
 קנבה לש םייעוצקמה בשחמה ישנא לש לופיטה *
 קנבה לש העקשה ןיאש ךכ ,ספאל בורק ןיידע ,תכרעמב

 הלעפהה ישנאל תילמינימ הכרדה רחאל .בשחמ ישנאב

 תויעב ילב הב םילפטמו ,תכרעמה תא וטלק םה ,םימייקה
 .דומצ ליעפמ ילבו

 9370 מבי ביבס עדימ זכרמ תכרעמ תמקה :ךכמ הנקסמה
 לע סימעהל ילב טעמכ תושעיהל הלוכי /א/8 ססובמ
 .חוקלה לש םיבשחמה ישנא

 1מוזזגבי



 ןפווזנבי 8

 תא ריסהל םילוכי םישמתשמה ,''תיבביי

 תוטלחהב הכימת זכרמב שומישה תולבגמ

 שמתשהל םילוכי םהו ,םתושרל דמוע באשמה .תדדוב תוליעפ תול

 .('וכו םדא חוכ ,קוויש ,הלכלב) םייעוצקמה ו

 תא לצנל ןתינ 45 תכרעמל ליבקמב :םיפסונ םימושייל תחש תריצי 0

 ןתינ תילוש תפסותבו ,א[ הלעפהה תכרעמל םימייקה םימושייה עפ

 501. גוסמ יאלבט םינותנ דסמ ,בשחוממ דרשמ ומכ 0 ל

 תרושקת תותשרב תובלתשה ,תינוגרא-םינפ תוכיא תספדה המושל

 .דועו החמומ תוכר ינוצי

 אוהש ךכ לע "ןנולתמ" רנילוד ןבו ,תכרעמהמ קש הוה 0

 תא םג תוארל םיצורש ,םיילאיצנטופ תוחוקל ירוקיב תרדסהב ה קוסע

 .טנוקסיד קנבב 9370 מבי בשחמ תא םגו תוטלחהה תכמות תכיעמה

 בשחמהש הדבועה רואל +

 תודוא יתבשחמה םוסחמה

 9370-ב תחטוב ןוחטיבה תכרעמ

 יוסח וניה תילארשיה ןוחטיבה תכרעמ תוליעפמ לודג קלח ,םירבדה עבטמ

 לארשי מבי לש הפנעה התוליעפמ לודג קלח םג יוסח ךכ .רוביצהמ יומסו

 ,ןוחטיבה תכרעמל רדח 9370 מבי בשחמש קר אל ,תאז לכבו .הז רזגמב

 חפט תולגל ןכומ ,לארשי מביב ןוחטיב ףנע להנמ ,ןרוק לארשיש אלא

 .הלא תונקתהמ

 רשאכ ,ןוחטיבה תכרעמב 9370 תוכרעמ רפסמ מבי הניקתה 1987 ףוסב

 לש הלודגה התמצוע תא גציימ םיבשחמה ושכרנ םרובע םימושייה ןווגמ

 .םינותנה דוביע םוחתב תאז הנוכמ

 דחא" .ןרוק רמוא ,''תויתקלחמ תונוכמ לש רורב םוחתב תונוכמ ונקתוה"

 ,תויסלק א'י'נע תוכרעמ תנקתה היה הלא תונוכמב שומישה יבגל תונויערה
 תרשפאמ הניאש ,םינותנ תוחיטב לש רתויב ההובג המר תושרודש
 ."(370 תרדיסמ אוה םג) לודגה בשחמב תנקתומ תויהל תכרעמל

 תוחפ ךותו ,דואמ תוריהמ ויה הז םוחתב תונקתהה ,ןרוק לארשי ירבדל

 .שומישו יוטיבל ואב ןה שדוחמ

 -םיידועי םימושיי אוה ,9370 בשחמ ןקתוה םרובעש ,םימושיי לש ינש גוס
 ,ינחטב לעפמב 9370 תכרעמ תנקתהב רבודמ הז הרקמב .םייפיצפס
 .לעפמה לש 6808 םי'ביתה תכרעמ תוחוקל תא תרשל התרטמש
 ,םימי 3 ךות ונקתוה הנכותה ירצומ ,דואמ הריהמ התיה הנקתהה ,ןאכ םג
 תתחפה התשענ ןאכ םג ,םדוקה הרקמב ומכ .מ'יביתה תנכות תנקתה ללוכ
 ודבעי םיבשחמה ינשש איה הרטמה .רתוי לודג בשחממ (08 1086) סמוע
 תא עצבי ינשה בשחמהו ,תידועיה הלטמל שמשמ 9370-שכ ,דחי
 .לעפמה לש תויסלקה א'ינעה תומישמ

 הנכות חותיפל םג

 ףותישב ,הנכות חותיפל תכרעמכ םג ןקתוה 9370-ש רפסמ ןרוק לארשי
 רוזחיאו ןכוממ דרשמכ םימוחתל הנכות ירצומ חותיפל ,הנכות יתב םע
 .עדימ

 תבסהל אוה ,ןוחטיבה תכרעמב 9370 בשחמב ושמתשי וב ףסונ םוחת
 חוכ לוצינ ךות ,370 תרוטקטיכראל תורחא תורוטקטיכראמ תוכרעמ
 יגוס לכל הל שיש הבוטה תוירושיקהו םינותנה דוביע םוחתב הנוכמה
 תוחתופמה תוכרעמהמ קלחב .מבי תרצותמ אלשו מבי לש ,תוכרעמה
 תכרעמה ןיבו 9370 ןיב תוירושיקה לע שגד םישל םיליחתמ ,התע
 .הדובע תנחתכ (25/2) מבי לש 2/תישיאה
 וכישמיו בטיה וטלקיי תוכדעמהש איה דיתעל היפיצהש רמוא ןרוק

 9370 לש דחא ףסונ םושיי תוחפל האור אוה .ריהמ בצקב חתפתהל

 הווהמו ,רזובמ רתאב תרושקתה תא תזכרמה הנוכמ :ןוחטיבה תכרעמב

 ,מבי לש לודגה יזכרמה בשחמה ןיבו ,תווצקב 25/2-ו 0 יבשחמ ןיב תמוצ

 .תכרעמב םירתא רפסמב יוצמה

 םה ,תואצותל םהמ הפצמ ןרוקו ,םכרד תליחתב םיאצמנש םיפסונ םיאשונ

 .החמומ תוכרעמ רתוי ךוראה חווטבו ,ןכוממ דרשמ רצקה חווטב
 םאקשח) 9370 לע הצרש ,החמומ תוכרעמל תידועי הנכות שיש דועב

 תוכרעמ ,יגטרטסיא חווטל היארבש ,רמוא ןרוק לארשי ירה ,(5ץ516ח15, 5
 ,חוקלה תוכרעמ ךותב הנבלושת אלא ,ןמצע ינפב הנדובעת אל החמומ
 הנייהת ןהילא ,5001.7ו 282 ומכ םילכו 370 תרוטקטיכרא לע תוססובמה
 .החמומה תוכרעמ תורושק

 ןיב בולישהמ םיעבונ ,הנממ ילש תוימיטפואהו ,הנוכמה לש חוכה"

 ןתינש הדבועהו ,םיבשחמה תישעתב טרדנטס איהש ,370 תרוטקטיכרא

 ףקיהב רתאל ,תיסחי ךומנ הסינכ ריחמב בשחמ תאז הרוטקטיכראב קפסל
 .ןרוק רמוא ,"הלעמו םישמתשמ 15 לש

 ילארשיה חרזאל תורישה תא רפשל היצמוטואל הרבחל רזוע 0

 איהש יפכ וא ,לארשיב ימוקמה ןוטלשה להנימב היצמוטואל הרבחה

 ןושארה חוקלה איה ,היצמוטואל הרבחה ,הלש רוציקה םשב העודי

 ,הרקמב אל ילוא וא ,הרקמב .9370 מבי בשחמ ןקתוה ולצא לארשיב

 רוזיב לע תיגטרטסיא הטלחה היצמוטואל הרבחה תלהנהב הלבקתה

 .9370 תכרעמ לע מבי תזרכהל ךומס ,היתוכרעמ

 יפכ ,היתורטמ ןיבו ,1967 יאמ שדוחב המקוה היצמוטואל הרבחה

 םיכרעמ תנכתלו ןנכתל :התמקה לע הלשממה תטלחהב תועיפומש

 ,ןהב םירושקה םיפוגבו תוימוקמה תויושרב היצמוטוא תלעפהל םיינוגרא

 ןוטלשה לש ןונכתה תא םאתל ,ותלעפהב ךירדהלו דויצ תשיכרב ץעייל

 .דועו ,א'ינע חטשב תויצרא ללכ תוינכת םע ימוקמה

 תועצמאב ןהלש רכשה ךרעמ תא תויושר 220-מ רתוי תולהנמ םויה

 הרבחה לש א"'נעו הנכות יתורישב תושמתשמ תויושר 230 ,הרבחה

 עדימ יזכרמלו ןהיניב תורשוקמ תויושר 120 .םיביצקת לוהינלו ש"'חנהל

 .דועו ,ךוניחה דרשמ ,סיפה לעפמ ,ימוקמה ןוטלשה זכרמ ,םינפה דרשמב

 .ךוניחה תכרעמ לוהינל תוידוחיי הנכות תוליבח תולעופ תויריע 30-ב

 יזכרמ ויהיש םוקמב יכ היצמוטואל הרבחה הטילחה תכרעמה לודיג םע

 חוכ קלוחי ,םיפוסמבו םימושייב לודיג בקע וחפנתיש ,םילודג בושיח

 .ןמצע תויושרל אבויו בושחימה

 תא המגודכ איבמ ,לארשי מביב הלשממ ףנעל קוויש גיצנ ,לאנתנ ןורוד

 םימושיי .(20 לדומ 9373) 9370 בשחמ בורקב ןקתוי הב ,לאימרכ תיריע

 ,דבוע ףוסמב םירושקו (סח-!ות6) םינווקמ תויהל םיכירצש ,םייטירק

 הרבחה ףינסל 5א/ רטשמב רבוחי בשחמה .ימוקמה בשחמב םילעופ
 .הפיחב היצמוטואל

 תוליעפב תיגטרטסיא איה םג 5א4 לע הטלחהה
 ,5א%/ היהת תשרה לכש ןוויכ .היצמוטואל הרבחה
 תותליאשו תוינפ יטמוטוא ןפואב בתנת תכרעמה
 .תיצרא-ללכ תכרעמב
 5א4-ב ךוניחה דרשמ רוביחל התע תלעופ מבי
 ידיב) היצמוטואל הרבחה לש םילשורי ףינסל
 התליאש ,ךכ .(יצראה םידימלתה ץבוק הרבחה
 ימוקמה 9370 בשחמל רובעת לאימרכב ףוסממ
 -ב תאז לכ .םילשורילו - א'"'תל - הפיחל ונממו
 רוביח םג רשפאתי דיתעב .תוינש ךות ,א4
 תשיפת תא שממיש ,(םיבשותה םשרימ) םיילמל
 |  ןוטלש ימרוג ןיב תרשקמה ,הפוקשה תשרה
 ₪ .חרזאל ריהמו ליעי תוריש ןתמ תרשפאמו ,הנידמב

 ן51זבבי
-- 
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 19370 המל

 0 לאנתנ ןורוד

וטנאל'תתבחה לח ור לה ל
 ,יכוניח להנימ ,היבג ,ש"'חנה ימוחתב תיצמ

 .370 תוכרעמ לע היה ,'וכו ןיעקרקמ ה

 הטילש ינונגנמב בלתשהל תעדוי /1י8//4א 4 -ב תדבועש 0

 .םירחא םיבשחמב רשאמ רתוי בוט ,םיבשחמ תשר לוהינ לש --

 ,הפצר חטשבו למשחב תינוכסח איה ,תוכומנ תויזיפ תושירד שי כ

 .תודחוימ רי ,

 .קוחרמ הרקבו הטילש ינונגנמב בשחמה תא ל

 .הפיחמ לאימרכ בשחמ תא ליעפהל רשפא 5

 םישענ םירבד יכ ,רצקתמ (84716:11 תוצרה) םינותנה דוביע בבס לכ

 בשחמב םימקוממ ,היתוטלחה תלבקל תושרל םיבושח םיצבק .םוקמב

 ילכ לבקתמ הלא םיצבקב םישמתשמו 05/2 יבשחמ םירבחמ םאו מו

 .תויושרב תוטלחה תלבקל םכחותמו בושח ילוהינ

 :תיצמוטואל הרבחב 9370 תוכרעמ 4 ונקתוה םויה דע

 שייב תיריע תא תרשל דעונ ,ש"'בב היצמוטואל הרבחה ףינסב 9377/90 .1

 .ץראה םורדב תוימוקמ תויושרו

 ףינסל רובעל דעוימה ,א"תב היצמוטואל הרבחה ףינסב 9375/60 .2

 .היריעל םיימוקמ םיתוריש תתלו ג''ר תיריעב הרבחה

 רתאל רובעל דעוימה ,הפיחב היצמוטואל הרבחה ףינסב 9373/20 3

 .לאימרכ וא אתא תירקכ ימוקמ

 .םיימוקמ היבג יתוריש קפסמו דודשא תיריעב רבכ בצומה 9373/20 .4

 תכרעמ תריחבל היצמוטואל הרבחה ילוקישמ םידחא כ

 יתקלחמ וא ירוזיב
 וא ,ןוגרא ותואל םירושקה םינטק םיפוגל םיתוריש תתל רומא 9370"

 .לדבהה תא ריבסמו ,לאנתנ רמוא ,''םייתקלחמ תונורתפ תתל

 קסוע ןטק ףוג .םיוסמ אשונב תלפטמ איהו ,לודג ףוגמ קלח איה הקלחמ

 .לדוג ירדס ילדבהב ,לודג ףוג ומכ ,םימוחתה לכב

 קלח ןמצעב עצבל תודיחיה תולוכי םהב ,םיבר םילודג םיפוג ץראב שי

 עיגהל ןתינ ךכ .םידוביעה ראש עוציבל קר זכרמל עיגהלו ,תולועפהמ לודג
 שמשל בשחמה לוכי לודג קוויש ןוגראבו ,םיפינפ 9370 דע תואקנבב
 .תונח וא ףינס תמרב יאלמ לוהינל

 רשאמ ירוזיב רתוי אוה ןורתפה היצמוטואל הרבחב יכ ,רמוא לאנתנ
 םילוכי ('וכו הסדנה ,היבג תוקלחמכ) םילודג םיינוריע םיפוג .יתקלחמ
 ,יזכרמה היריעה בשחמל רשוקמה ,יתקלחמ בשחמכ 9370-ב שמתשהל

 ,הידוביע תא עצבת הקלחמה .היצמוטואל הרבחה ףינס ללכ ךרדב אוהש
 ,ץראב םירחא םיינוטלש םיפוגל ונממו ,יזכרמה בשחמל רשק ךות
 .פא 4 תרושקתב

 בכר יטרפ ררבל הצורש ,תינוריע הרובחת תקלחמ איה ךכל תחא המגוד
 דרשמל התליאש עצבל הלוכי 9370 ףוסממו ,הינח ח''ודב םירורב אל
 5%4 תרושקתב ררבל הלוכיש ,תינוריע ךוניח תקלחמ םג ךכ .יושירה
 תצקמ קר הלאו .ם"למה בשחמב דימלת יטרפ 9370 בשחממ
 .תוינוריע תוקלחמל 9370 תתופש תויורשפאהמ <

 דרשממ ףסכ לבקל תימוקמ תושרל עייפל םג לוכי 9370-ש רבתסמ =
 רשפאמ 9370 .היבשות רפסמ יפל תובצקה תלבקמ תושרה .םינפה |
 ךרוצ ילב ,תוריהמב םינפה דרשמל תבותכ יוניש לע תועדוה ריבעהל |
 .םירחא ןמז ילזוג םיכילהתבו בוקינב |

 תדובע תא םילעיימ ,וב תונומטה תויורשפאהו ,9370 בשחמ" :ןורוד םכסמ
 ו | .ייילארשיה חרזאל תורישה תא רפשמ ,תוימוקמה תויושרה יפלכ ם יינוטלש םיפוג תדובע לעיימ בשחמה .תוטלחהה ילבקמ תדובע תאו תימוקמה תושרב דיקפה

 1987 תוזרכה םוכיס :3270 תרדסמ םירקבו םיגצ

 3174 ירקב

 תרושקת תשרב רוביחו ץורע תוריהמב ימוקמ רוביח תרשפאמ הרקבה תדיחי

 .תוספדמו םיגצ ,םיישיא םיבשחמ :תונוש הדובע תונחתל

 בשחמהמ הדובע סמוע דירומו וילא תורבוחמה הדובעה תונחת תא להנמ רקבה

 .יזכרמה

 :תוירקיע תונוכת
 בשחמ ותואב םינוש םימושיי םע 'תוחיש' 5 דע להנל דחא גצל רשפאמ רקבה .1

 .םינוש םיבשחמב וא
 .גצל 'תוחיש' 10 דע ךכ עיגהל ןתינ .םינוש םירקב ינשל דחא גצמ רבחתהל ןתינ .2

 .יזכרמ רקבמ םיקחורמ םירקבב דוקורקימה תמר ןוכדע תא להנל ןתינ 3

 תשרל (8608ץ) רשג שמשל וא (1/8) ןמסה תעבט תשר להנל לוכי רקבה .4

 .ןמסה תעבט

 .הבוגת ינמז ללוכ ,תכרעמב תולקתו תויעב לע תשרה להנמל חוודמ רקבה .5

 :םירקבה ימגד
 .הדובע תונחת 32 דע רבחל ןתינ .1 318 תוריהמב ץורעל רבחתמ 0

 32 דע רבחל ןתינ .64% דע תוריהמב תקחורמ תרושקתב רבחתמ 740%

 .הדובע תונחת
 .הדובע תונחת 32 דע רבחל ןתינ .ןמסה תעבט תשרל רבתתממ

 .הדובע תונחת 16 דע רבחל ןתינ .תקחורמ תרושקתל ינוניב קבב 8%
 16 דע רבחל ןתינ .ןמסה תעבט תשרל רוביחל תרושקתל ינוניב רקבב 8%

 .הדובע תונחת

 .הדובע תוגחת 8 דע רבחל ןתינ .קחורמ ןטק רקב 8%

 םיגצ

 תונוכת םעו דוציר אלל הביצי הנומת ילעב ,ההובג תוכיאב םניה םיגצה

 הערפה אלל גצה לומ דובעל תורשפאמ הלא תונוכת .תורפושמ תוירטמונוגרא

 .הדובעה םוי לכ ךשמב

 :ךסמה תונוכת
 היטהו דודיצל ןתינ

 םימתכ ינפב דימע
 רואה תופקתשה תא ןיטקמ

 יטמוטוא םעמע
 ןמס תוריהמ תריחבו ןמסה םוקימ תגצה

 תוינורכניסא תוספדמב הכימת

 :םישקמה חול תונוכת

 היטה תיוז םע ךומנ ליפורפ

 םיוות 1500 דע שארמ הדלקהל תורשפא

 (56שק) הדובעל המאתהל תובר תויורשפא

 :ךסמ תלוביק
 (24 < 80) םיוות 0

 (32 < 80) םיוות 0

 (43 א 80) םיוות 0

 (27 א 132) םיוות 0

 .ליעפמה רובע עדימל הרוש ןכו

 :םינושה םימגדה

 (תורוש 32-ו 24) 3191010 14" רוחש עקר לע קורי עבצב תויתוא םע גצ
 (תויורשפאה לכ) 3192010 15" רוחש עקר לע קורי עבצב תויתוא םע גצ
 (תורוש 3271 24) 3191010 14" ינועבצ גצ
 \ (תויורשפאה לכ) 319110 14" ינועבצ גצ
 = | (תויורשפאה לכ) 3191ו/10 15" ןבל עקר לע רוחש עבצב תויתוא םע גצ



 הלעפה
 תיטמוטוא

 תוכרעמ

 בשחמ

 םייק בצמב תויעב חותינ

 בושיחה תמצועב לודיגה
 בתמ רבדה .ליעפמה לש

 רפסמב לודיגבו ,בשחמה

 רדחב וניאר ורבע םינשב

 ,םיטילקת יננוכ תפלחה הרקיעב

 יה ותקוסעתמ תיסחו ןטק קלח

 ותדובע ףקיהב ליבקמ לודיג םרוג םידבעמ לש

 ליעפמל תוחלשנה תועדוהה תומכב לודיגב אט

 .ותוברעתה השורד םהב םירקמה

 התיה ותדובעו ,ליעפמל דדוב לוסנוק בשחמה

 .תספדמב ריינב לופיטו םיטרס תבכרה

 םויכ .תכרעמה לוסנוק לומ הדובעה ה

 ,תחפ םיטרס תבכרהל הדובעה ףקיה , :

 קלחו ,ךילהתה לש ה ו 0 ה

 .הצקה ישמתשמ תוירחאבש תוימוקמ תוספדמב תש

 שחרתמה רחא בוקעל רקיעב תכרעמה יליעפמל רתונש איה 8

 הבוגתו - רתויו 10 - םיפוסמ לש הללוס תרזעב עצבתמ ו 0

 תוינופלט תואירקב לופיטה כ"דב .הצק ישמתשמ לש תוינופלט תל

 תויתרגש תודוקפ ןתמו לוסנוקה תועצמאב בצמ תניחב י"'ע אוה 0

 לוסנוקל תועדוהה תעגה בצק ."המדרנ"ש היצקנופ לש 0

 לוכי בצקה ,תעצבתמה הדובעה תומכו יפואל םאתהב הנתשמ ו

 לגוסמ וניא ליעפמה הזכ בצקב .הינשב תועדוה רפסמל םיתיעל אוהל

 תושרודה תועדוה לע ביגהל לגוסמ וניאש רורבו -- העדוהב ןייעל ול

 .תידיימ הבוגת

 רפסמ תדרוהו לוסנוקל תועיגמה תועדוהב לופיטה תיעב ןורתפ ילב

 ,תכרעמל הדוקפ תשקה י''ע העדוהל ביגהל ךירצ ליעפמה םהב םירקמה

 לופיטב ךוביסה .בשחמ תוכרעמ לש בושיחה תמצועב לודגל היהי ןתינ אל

 היעב .תכרעמה תוחתפתה ענמיש קובקב ראווצ הווהי וז תכרעמ תלעפהב

 תולוכי תונושה תוכרעמה .ליבקמב תוכרעמ רפסמ לש ןתלעפה איה תפסונ

 לכבו ןכתי ,ךכל ףסונ .םינוש םירתאב וא ,םיבשחמ רדח ותואב תויהל

 םילוסנוקה םישורד בשחמ לכל םויכ .הנוש הלעפה תכרעמ תלעפומ בשחמ

 תווצ שורד רתא לכבו ,הנכותה לועפתל ןהו הרמוחה לועפתל ןה - ולש

 ,'ודכו תרושקת ,6105 ,[א18 - בשחמב תכרעמ-תת לכל .ולשמ הלעפה

 תיעוצקמ הרשכה םע םיליעפמ ןכו ,הלשמ םילוסנוק וא לוסנוק שורד

 הביבסב הדובעל םתרשכהו הלעפהה תותווצ תלדגה שרוד רבדה .המיאתמ

 .תנווגמ
 תורישי תודוקפ שיקמה בשחמ תכרעמב דיחיה םרוגה אוה ליעפמה

 ינפל ולש דודיקה תא קדוב תוכרעמ ןתינכות וא ןתינכות .רוצייה תכרעמל

 ,תוסנל וא קודבל תונמדזה ןיא ליעפמל .רוצייה תכדעמל וריבעמ אוהש

 לש ץחלב תאז תושעלו ,םירטמרפהו תודוקפה תשקהב קיידל בייח אוה

 םיליעפמ גישהל םויכ השק .תכרעמה תדובע בצקב דומעל ידכ ןמז
 תועטה ,בשחמ תולקתמ רכינ זוחאל תומרוג הלעפהב תויועט .םינמוימ

 ,הבוגתה תריחבב יוגש לוקיש ,הדוקפ לש היוגש השקהמ עובנל הלוכי
 תוכרעמ לש תונימזה תמר תאלעה .הלקתב לופיט רסוח וא יטיא לופיט
 .ליעפמ תואיגש תיעבב לופיט תבייחמ בשחמ

 תונורתפ
 :םיטנמלא המכמ בכרומ הלעפהה תיעבל עצומה ןורתפה
 .תחא תיזכרמ הדוקנל תוכרעמה תועדוה לכ בותינ *

 השימגו הטושפ תונכית תפשב שומישו תועדוהה רחא יטמוטוא בקעמ
 .תולבקתמה תועדוהב שארמ תנכותמו יטמוטוא לופיטל
 .(ןהב ןייעל ןתינו ץבוקב תומשרנ תועדוהה לכ) .העידילו הבוגתל ,ליעפמל תועדוהה ללכמ דבלב קלח תרבעה
 יטמוטוא לופיטו בשחמה תכרעמב עצבתמה רחא ףטוש בקעמ
 .יוצרהמ גרוחה בצמ לש םירקמב

 עמל בוט יוביג <
 .ההובג תונימז

 מ תכרעמ יבגל הלא לכ
 םירתאב תוכרעמ

 תטבותש ךכ ,ליעפמה תדובע תא עצבל הדעונש תכר

 רפסמ וא ,רתא ותואב תוכרעמ רפסמ ,תחא בשח
 םע 6 ,א6ז/ו6₪ 82 תועצמאב םשוימ ןורתפה .םינוש

 תועדוהה לכ .11051-בו 20-ב המיאתמ הנכותו ,םימיאתמ םירזיבא
 .זא6ז/16א-ל תועיגמ תכרעמב '"תומרוז''ה ליעפמל
 :ןתינ תוטלחה תלבט תועצמאב

 .ליעפמה גצ לע הנעפות אלש ךכ תועדוה אכדל <

 .שארמ הנכומ תינכת תלעפה יי''ע תועדוה לע ביגהל =
 .ליעפמל העדוהה תא גיצהל <

 עטק יפל ,העדוהה דוקב הלועפה תא תונתהל ןתינ תוטלחהה תלבטב
 :המגודל .העדוהה ןכותמ

 .25 היציזופב **יאגזחות<" הלימה הב העיפומש העדוה <
 .והשלכ םוקמב **6ח6 0( 1806" םילימה הב תועיפומש העדוה <

 תארקנה תדחוימ תודוקפ תפשב הנבתכית תיטמוטוא הלעפהל תוינכתה
 רפסמ תלעב איה םא םג) העדוהה לכ ןכות תא לבקל ןתינ תינכתב .(77

 תכרעמל ליעפמ תדוקפב ביגהלו העדוהה ןכות תא חתנל ,(תורוש לש בר
 התיהש אט(/ופש ךותב היצקידניא ריאשהל ,תוכרעמה תתמ תחאל וא

 .וזכ העדוה
 תועדוהש תעדל ,תועדוה ןיב רשק רוציל םילוכי היצקידניאה תראשה יי''ע
 הרק םיוסמ םירקמ ףוריצ םא ררבל וא ,תונשינו תורזוח הלקת לע
 .המיאתמ תינכת יי''ע השעיי םירקמה ףוריצ לש חותינה .תכרעמב
 >4) א[/8 הלעפהה תוכרעמ לע דובעי 2 הרודהמ 1א61%/ו6ש הנכותה רצומ

 ./פם-ו שא[ ,(3707ו

 0104 וא תרושקת וק תועצמאב ,[א6ז/16ש תוכרעמ יתש ןיב רשק י''ע
 תוכרעמ רפסמ תלעפהל עיגהל ןתינ ((8]0תה6!-10-008מ061-//08016ז)
 .תולטמ רפסמ םיליעפמ 1א61/ו6ש תחת .תחא ליעפמ תדמעמ םיבשחמ

 לפטל ודעונ םה ,81010-5צ5 םיארקנו םיליעפמכ םידקפתמ םקלח

 .המיאתמ תינכת תלעפה י''ע תועדוהב
 וא הפסוה ,הביתכ .דומילל הלקו הטושפ הניה הלעפהב לופיטל הפשה

 תועצמאב ןוכדעו הכירע לש טושפ ךילהת םה תכרעמב תינכת לש ןוכדע
 .(רחא הכירע ילכ וא 88017 ,157=) המיאתמ הכירע תנכות

 .רצומה לש ההובג תונימז בייחמ הלעפהל ירקיע ילככ 1א6(%/16שש-ב שומיש
 :םירבד רפסמ עצבל ןתינ תאז חיטבהל ידכ

 הינשהו הליעפ תחא ,בשחמב תחא א61%ו6ש תכרעממ רתוי ליעפהל -

 יוביגה רשאכו ,תלעופ הנושארה םא ןמזה לכ קודבת יוביגה תכרעמ .יוביגל
 .תוששואתה ךלהמ םוזית תלעופ הניא הנושארהש הלגמ

 .ןכש בשחמב לעופה 1א61/ג6ש י''ע עצבתהל לוכי יוביגה -

 .יוביגל תינוציח תכרעמכ 3270/20-ב שמתשהל ןתינ -
 תכרעמב הליעפ 1א61/ו6א תכרעמ תבייחמ 1צ61/16א תועצמאב הלעפה
 .ליעפהל םיצור התוא ,תקחורמה וא הנכשה תכרעמב ןכו ,תיזכרמה

 תכרעמ הנשי ,5/51011 0005016 - הרמוחה תלעפה לש המרל עיגהל ידכ

 .םימיאתמ םירזיבא םע 26 לע היונבה
 הליעפמה תכרעמהמ תועדוהה תמירזל גואדל הדעונ ?06-ב תדחוימ הנכות

 .ןדעיל תובושתה תא ריזחהלו ,תוחקופמה תוכרעמל
 רשקה .צ66/ו6שזל 0-ה ןיב רשקה תא תרצוי תחקפמה תכרעמב הנכות
 וק תועצמאב קחורמ בשחמל וא ,רדח ותואב אצמנה בשחמל תויהל לוכי
 .יוביגל ינשהו ליעפ דחא ,20 ינשב לופיטל היונב תכרעמה .תרושקת

 לכ תא עצבל ותועצמאב ןתיג .הלועפל סנכנ יוביגה ,יילפוני" ליעפה רשאכ

 .קסשסז סח/0 דבלמ - בשחמ ליעפמ עצבל לגוסמש תולועפה
 .30א%-ו 43%% מבי יבשחמ לש קוחרמ הלעפהל דעונ דחוימה 26-ה

 ללוכ) קוחרמ םתלעפה רשפאמה יטרדנטס רזיבא שי 9370 מבי יבשחמל

 .דחוימה ?6-ב ךדוצ אלל (קסש/סז-סת/0 - יוביכו הקלדה

 תיטמוטוא הלעפה
 - הלעפהה לש האלמ היצמוטואל הנווכה ןיא ''תיטמוטוא הלעפה'' חנומב
 תדובעמ קלח םהב םיבצמל אלא - 1208116ת660-0ק6ז2008 לש בצמ
 אוה ליעפמ אלל הלעפה לש בצמ .םייטמוטוא םילכל הרבעוה ליעפמה



 תרמשמל ומשייל ןתינ םויה ונל שיש םילבב ,תול
 ו ,תו ודג תוכרעמב יפוטוא

 תמגודכ תכרעמב תודובע לוהינ תוכ ה ךרעממ קלחל וא תמייוסמ
 רעמל ףילחת הנניא תי

 .סת15א[ ומכ םיטילקת לש לעמו טו טמוטוא הלעפה

 תודובע לוהינל הדעונ ((206ז81ו0ח ק1גתתוח< ג והינ תוכרעמ וא 06

 ,תימוי) הפוקתל הדובע תינכת תנכהמ לחה שחה ו

 רוגיש י''ע תננכותמה הדובעה עוציבב ךשמה המ ה
 עוציב ינפל םימדקומ םיאנת לש הקידב - . 6 תישדוח ,תיעובש

 .הדובע עוציב ךלהמב הלקת לש הרקמב ושש ל

 ;םייטנגמ םיטילקתב שומישה תא לעיילו להנל ו כ

 ;שמתשמל חונ רוזחיש ךילהת רשפאלו ,םיצבקל יטמוט 0 5
 םייונפ םיחטש חיטבהלו םיטילקת יבג לע 0% וא יוביג קפסל
 ףטוש עדימ קפסל ןכו ,ףטושה הדובעה ךל שב ןוכסיחל עייסל

 ךלהמב תשרדנה תימניד האצקהל

 : 0 הה תכרעמב םידבוע כ115א6-| 06
 וק תא המילשמ ו הלעפהה

 :םימוחתב ליעפמה תדובע הל 0
 הלולכ תיטמוטוא הלעפהב

 .הדובע תליחת <
 .הדובעה ךלהמב תולקתבו תויעבב ףטוש לופיט =
 :תכרעמב עצבתמה לכ רחא ףטוש בקעמ <

 .תוכרעמ תת יעוציב

 .םיתוריש תונימז

 .דויצ יביכרמ תוניקת
 .תרמשמל תרמשממ רבעמ 6

 .תולקתמ תוששואתה <
 .םויה ףוסב הדובעה תריגס <

 איה .תרושקת תותשר תלעפהב עייסל הרוקמב הדעונ 16/6 תנכות

 רזע ילככ םינש רפסמ רבכ תשמשמה ,166% תנכות תא הכותב תללוכ

 תלעפהל א00% םשוי םהב םינקתמב .תרושקת תותשר תלעפהל

 זאת אלל הפנע תרושקת תשר לע הטילש םויכ ןיימדל השק תרושקת

 .ןצ61/16ש וא

 :אסז/ו6א לש 2 הרודהמב םישודיחה
 תיאמצע תכרעמל ותכיפהו ,/14א7ב תולתהמ 16/16 רורחש =

 ./דגא[ אלל םג לועפל הלוכיש
 העדוה לכש ךכ ,תכרעמה לש תועדוהה ךרעמל 61/06 רושיק *

 .ןא6/16₪-ל םג העיגמ תכרעמל העיגמה

 .םישדח הנכות יביכרמ תפסוה <
 יגטרטסא ילכ הווהמ א6%6ש תנכותש ךכ ידיל ואיבה הלא םישודיח

 תביבסב דובעת 16/16 תנכות .בשחמ תוכרעמ לש תיטמוטוא הלעפהל
 .ןתלעפהב רזע ילככ שמשל לכותו ,צא[ר 58 ,א1/5 הלעפהה תוכרעמ

 1987 תוזרכה םוכיס :תירבעב בשחוממה דרשמה ירצומ

 הפשב דרשמה ירצומל רושקה לכב תיביסנטניא תוליעפב הנייפוא 1987 תנש
 םירצומל תושדח תואסריג 3 דצל םישדח םירצומ 3 וזרכוה וז הנשב .תירבעה
 .םימייק

 םירצומ םתוא לש דרשמה תרוטקטיכראב בולישה תא ןייצל דחוימב בושח
 ותרבעהב הלכו ךמסמה תכירעב לחה ,םיכמסמב לופיטה םוחתב םירושקה
 .ינרטקלאה ראודה תועצמאב םירחא םישמתשמל

 רשא 14/06 םילוקוטורפה לע תססובמ מבי תרבח לש דרשמה תורוטקטיכרא
 .םיינוציחה וינייפאמו ךמסמה הנבמ תרדגהב םיקסוע

 צסוא/370 לילמתה דבעמ
 תנייטצמ תכרעמה .הצקה ישמתשמל דעוימה 5/370 יבשחמ לע לילמת דבעמ
 ךכ ךסמה לע םיגצומ םיכרענה םיכמסמה .שמתשמל תויתודידיבו לועפת תולקב
 .(₪1181-ץסונ-560-15-וא181-ץסוג-861) תידיימ עצובמ ובוציעב וא לילמתב יוניש לכש
 קססטתסתו-) 2038 תרוטקטיכראל םאותה הנבמב םיכמסמ תדבעמ תכדעמה

 208 ינורטקלאה ראודה תוכרעמב תלעופ תינכתה .((0 6
 .א[/6 תביבסב 1125/01025-ו צא[ תביבסב

 2 הסריג 6%

 ./א[ תביבסב בשחוממ דרשמ לוהינל תכרעמ

 :תוירקיע תויצקנופ

 .םיכמסמ לש יזכרמ ןוסחא -

 .דועו חתפמ תולימ ,םיאשונו תומש ,םיכיראת יפל םיכמסמ רוזחא -

 ךרוע וא 370//.112 לילמתה דבעמ תרזעב םיכמסמ לש הספדהו ןויע ,הנכה -

 כת םיכמסמה

 .150557ו 112808 לש םיקחורמ םירתאל רשק ללוכ ינורטקלא ראוד -

 .ישיא םינמז חול לוהינ -

 .תויטמוטוא תורכזת -

 ו-0

 רשקתהל הלוכי תכרעמה .א[/5/0105 תביבסב בשחוממ דרשמ לוהינל תכרעמ

 .2 הסריג 11280075-ל ןכו 11215055/370 תוליעפמה תורחא 1/8 תוכדעמל

 :תוירקיע תויצקנופ

 .םיכמסמ ןוסחא יתוריש -

 .םיכמסמ תפילשו שופיח יתוריש -

 .םישמתשמה ןיב תועדוהו םיכמסמ תצפה -

 .םיכמסמ לש הצפהו הספדה ,ןויע -

 .הספדהל םיצבק לש תובסה

 "םידיקפת" תרבעה לש יתגרדה ךילהת אוה תיטמוטוא הלעפה םושיי
 .א6ז/ו6ש י''ע תיטמוטוא הלעפהל ליעפמ יי''ע הלעפהמ
 :הז םושיי לש תורטמה
 .ליעפמהמ סמועה תדרוה <
 .ליעפמה תדובע רופיש <

| 
 .תכרעמה תונימז רופיש
 םושיי תוכרעמו הלעפה תוכרעמ ,םיבשחמ - בושיחה ךרעמ לע הטילש .שארמ תונכומ תוינכת י''ע תיעמשמידח הרוצב הלעפה ילהנ םושי
 .תחא תיזכרמ הלעפה תדוקנמ -

 תוכרעמ לע קוחרמ הטילש *
 .ליעפמ אלל הלעפה םושיי <

 וב בצמל עלקיהל תולוכי תולודג תוכרעמ ,תיטמוטוא הלעפה םושיי אלל 0
 םיכילהת בכעמ וא ,תכרעמב לודיג ענומה קובקב ראווצ הווהמ ה % 6
 .תכרעמה תדובעב איש ינמזב םייטידק םיעגרב | 62

1-5 
 ישמתשמל תרשפאמו 85//0105 תחת תעצבתמה הנכות תכרעמ

 7/7 .3270 יפוסמ תרזעב 112150255/370 תכרעממ םיתוריש לבקל הצקה

 [ 1כו/370 םילילמתה דבעמ תרזעב םג עצבתהל הלוכי םיכמסמה תריצי

 .כ64 תרוטקטיכראב םיכמסמ רציימה

 :תוירקיע תויצקנופ

 .סנכנ ראודב לופיט -

 .11015055/370 ךרד ראוד תחילשו םיכמסמ תצפה -

 .תועדוהו םיכמסמ תריצי -

 .תיטרפ הירפסב םיכמסמ ןוסחא -

 .11015055/370 לש תיזכרמ הירפסב םיכמסמ ןוסחא -

 .תויטרפ תוינבתו םירטמרפ יפל םיכמסמ שופיח -

 .הצופת תומישרב שומישו לופיט

 .ליעפמ םהב ןיאש םירתאב בשחמ

 ךמ\זזנבצי 4 15 ןעווזנבי



 ןטוזזנבי 6

 ,י/אור א(/5 תוביבסב םישמתשמל דעוימה )

 הכימתל ילאידיא ילכל התוא תוכפוהה תויצקנופ לש בר רפסמ - ו

 תללוכ תכ
2 

 ךות ,תונולח תועצמאב ה למ ו =
 6 ע תססובמה ,שומישה תולקב תנייטצמ 5

, 

 תכ
ּ: 

 פ7ו 2 םייאלבטה םינותנה ידסמב רפושמ 5

 :תוירקיע תויצקנופ

 .םימושיי ללוחמ -

 .תותליאשו תוחוד ללוחמ

 .םיטקיורפ לוהינ

 .תובחרנ תויטסיטטס תויצקנופ -

 .םייסנניפ םילדומ חותינ

 .תיקסע הקיפרג -

 .ימוקמ לילמת דבעמ

 : המ (1ה/0 06ת(6ז 1) 3 הרודה

 ,םינותנ ףולשל שמתשמל תעייסמה תוטלחה תלבקב הכימת ה הניה 0

 0 שמתשמה תא תטוונמו תיתודידי תכרעמה .הליעי הרוצב םגיצהלו םחתנל

 תביבסבו /[/8 תביבסב תלעפומ תכרעמה .םיטרופמ היחנה יכסמו םיטירפת תוע

 .\א[

 :תוירקיע תויצקנופ

 .5001/05-ו 2/2 םינותנ ידסמל השיג -

 .תותליאשו תוחוד תכרעמ -

 .םישדח םישמתשמל תכרעמ-תת -

 .םתומיאו םינותנ תטילק -

 .יסנניפו יקסע ןונכת -

 .תיקסע הקיפרג

 1987 תוזרכה םוכיס :5/370 תוספדמ

 3800/6 מבי תספדמ

 .הקדב םיפד 134 לש בצקב הסיפדמה רזייל תספדמ (1
 .240א240 לש היצולוזר תלעב תספדמה (2
 תספדמכ ןיפוליחל וא 3800/1 תמאות תספדמכ לועפתל תנתינ תספדמה 3

 ./\ 080000 -טתסווסח-קחתזות8 תביבסב תלעופה
 3800/6 םגד תא דיתעב בסהל היהי ןתינ היפל תונווכ תרהצה לע העידוה מבי 4

 .הספדהה בצקב 40%*כ לש לודיג ךות ,חוקלה ןקתמב 3800/3 םגדל

 2 םגד 3812 םיפד תספדמ
 .(1180+ 6תו1זזזתש 6:006) רוא תטלופ הדויד תועצמאב הטפדה תיגולונכט 1
 .1א18 לש ןורכז 2
 םידדוב םיפד יבג לע הספדהה .הקדב םיפד 12 דע לש בצקב תוכיא תספדה 3

 ריינ תדרפהבו ךותיחב לופיטה תא תכסוח םילבוקמה 0 םיידדשמה םילדגב

 .ףדב (!סחופ) םינפוג לש בר רפסמ
 .006-ו דוקרב ינפוגב הכימת

 .240א240 לש היצולוזה .6

+ 

 הדוקנ לכל תושיגנ תרשפאמה הספדה תיגולונכט תועצמאב הקיפרגב הכימת
 .טסקט םע בולישב וגולו תומיתח ללוכ תונומת תספדהל תורשפא .(474)

 .(ט6סזסז קז80ו0) תירוטקו הקיפרגב הכימת 8

 .(ףד 25071 550 לדוגב) תוטסק יתש תועצמאב תעצבתמ םיפדה תנזה 9
 .תולעמ 2707 180 ,90 ,0 :הספדה ינוויכ העברא .0
 .יפרגופיט ןפוג ללוכ תירבעב םינפוג העברא .1
 .הספדוהש םיפדה תומכב הנתומ וניאו עובק וניה הקזחא רובע םולשתה .2

 2%% םימגד 4224 מבי הצירטמ תספדמ

 .תינוויכ-וד תודוקנ תצירטמ תספדמ

 :םימגד 4-ב תעצומ תספדמה

 .(הינשל םינמיס) שיילס 200 תילמיסקמ תוריהמ - 201 םגד

 .שיילס 400 תילמיסקמ תוריהמ - 202 םגד

 .בחרומ ןורכז תפסותב שיילס 400 תילמיסקמ תוריהמ -2₪2 םגד
 .עבצו בחרומ ןורכז תפסותב שיילס 400 תילמיסקמ תוריהמ - 262 םגד

 תויצקנופ בלשל תלוכיהמ האצותכ םימושיי לש בר ןווגימל המיאתמ תספדמה

 םילילמתה דוביע םוחתל תוכיישה תויצקנופ םע םינותנה דוביע םלועל תורושקה

 .תמדקתמ הקיפרגבו םיספטב לופיט ,(262 םגד) עבצ ,(הספדה תויוכיא 3)

 :הספדה תויוכיא 3-ב רוחבל ןתינ םגד לכב <
 .ילמיסקמ הספדה בצק - כ

 .ילמיסקמ הספדהה בצק תיצחמ - דא

 .ילמיסקמ הספדה בצק עבר - (]צ68ז 1.6ז0ז (1]208ע) 0

 .ץניאל תורוש 3/4/6/8 לש הספדה תופיפצ <

 םיות 198 דע 132-מ) ץניאל םיות 157ו 12 ,10 לש תיבחור הספדה תופיפצ <
 .(הרושב

 .(א1.0-ו סאו תוכיאל) יסחי חוורמ לעב (1סח1) ןפוג םייק <

 .םיקתוע-הבורמ ריינ לש הנזהל תורשפא <

 .םיקתוע רפסמ םיליכמה הלאכ ללוכ ,םידדוב םיספט לש הנזהל תורשפא =

 .(טרסה גוסל םאתהב) םיעבצ 8 וא 4-ב 202 םגדב תינועבצ הספדה <

 .ןקכפ םדקתמה הספדהה לוקוטורפב תכמתנ תספדמה

 מבי לש רזיילה תוספדמל "םיסיקרנ" ןפוג

 .38127ו 3820 ,6"ו 3 םגד 3800 רזיילה תוספדמל "םיסיקרנ' תויתוא תחפשמ

 יפרגופיט ((סחז) ןפוג והז .סיקרנ יבצ ידי לע מבי תוספדמל הבצוע יי'םיסיקרנ" תואה

 .ילארשיה סופדה םלועב בחרנ שומישב אצמנה ינרדומ

 תויתוא לדוג לכב רשאכ ,תודוקנ 247ו 16 ,12 ,10 ,8 :םילדג 5 "םיסיקרג' תחפשמב

 .שגדומו ליגר לקשמב

 הצקה דע לזה לש ןוילעה הצקה ןמ תודוקנב דדמנ יפרגופיט ןפוגב תואה הבוג

 .ץניא לש 1/72-ה קלחה הניה הדוקנ .קיה לש ןותחתה
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 תקזחאב ,ץראה יבחרב םינכרצל םימ ןוגראה לע | ו
 .הנש 50 הרבחל וא קסוע תורוקמ תרבח תקפסאב תק

 דחא לכ ,םימה תקפסאל ו ה םימה תשר

 חותיפ תודובע םיעצבמה עוציב תוזוחמ 3-ן ל 0 הלהנה הרבחל
 תיאמצע תילועפת-תינוגרא הדיחי אוה הומל 9 לש רחא רוזיאב
 רפסמ םימייק .הרבחה תלהנה י"ע זכרמה ןמ ו .םימה קשמ לש
 םדא חוכ לוהינ ןוגכ ,דבלב תיזכרמ איה תוכמסהו 0% תוינידמה רשאכ

 .שכרו תודייטצהו הרבחה לש חותיפה ה 7

 תעצבמה תינלבק הרבח איהש מ''חש -- תב-תרבח שי תורו - -

 .ישפוחה קושב ןכו תורוקמ רובע תוינכמ תודובעו ל

 ותרגסמב בשחוממה דרשמה בולישו הרבחב בשחוממה עדימה ךרעמ

 להנימה לש ילרגטניא קלח הווהמ תורוקמב בשחוממה ה

 .ןוגראב תומייקה תוילהנימה תויוליעפה יגוס לכ לע סרפתמ 0% -
 הו ,הרבחב

 תוכרעמ ץבושמ הרקבו דוקיפ ךרעמ לש דרפנ םוחת םייק הז ב ףסונ

 .הדשב םינקתמה לועפתל יארחאה ,בשחמ

 תוכרעמ :םיירקיע םימוחת 5 ללוכ תורוקמב בשחוממה עדימה ךרעמ

 ,חותיפה לוהינ תוכרעמ ,תויפסכ תוכרעמ ,(םינקתמו םינכרצ) םימ תקפסא

 .(א"כ ,רכש) להנימו ןוגרא תוכרעמו ,(שכרו יאלמ) תויטסיגול תוכרעמ

 ,1פכא!8 גוסמ םינותנ סיסב לע לבוקמכ תוססובמ ילועפתה עדימה תוכרעמ

 .לולכמבו ןווקמב תולעפומ ןהו

 הרבחה הטמב םקוממה ,יזכרמ בשחמ לע ססבתמ הרבחב בושחימה ךרעמ

 םיבשחמ ינימ תללוכה תנווקמ תיצרא תרושקת תשר לעו ,ביבא"לתב

 תודמע 300 לעמו ,ץראה יבחרב הרבחה לש םיישארה םירתאב םירזובמ

 וז תשר .תרושקתה תשרל םירושקה םיישיא םיבשחמ ןהמ שילשכ ,הדובע

 .מבי 'בח לש 5% תטישב תלעופ

 תכרעמה תונורקע

 תונורקע רפסמ לע תססובמ הרבחב הלעפוהש בשחוממה דרשמה תכרעמ
 תכרעמה לש םושייה תחלצהל הבושח המורת םהל התיה ונתעדלש
 :הרבחב

 - דרשמה תודבוע ךרד ןושאר בלשב ןוגראל הרדחוה תכרעמה .א
 יתוריש תא תתל ןדיקפתש (תודבוע 120-כ) תודיקפהו תוריכזמה
 ;ןוגראב םידבועה ללכל דרשמה

 ישיא בשחמ גוסמ תומכח הדובע תודמע לע רקיעב תססבתמ תכרעמה .
 ינמז ,הלעפהב תיברימ תויחונ תוחיטבמה ,תוכיא תספדמ ללוכ ,מבי
 ;ההובג תונימזו בשחוממה דרשמב תויביסמה תולועפל םיריהמ הבוגת

 בושחימהו תרושקתה תשר תיתשתב ובלוש וללה הדובעה תודמע .
 השדח תיתשת תמקהב תורתוימ תועקשה וכסחנ ךכבו הרבחב תמייקה
 ;התקוזחתבו

 לכב הנכותבו דויצב םיאלמ תויטרדנטסו תודיחא לע דחוימב ודיפקה .
 תלקהל םיספטו ריינ ןוגכ ,םיוולנה רזעה ידמוח ללוכ ,תכרעמה יביכרמ
 תיברימ תומיאת חיטבהל מ''עו ,תפטושה הקזחאהו ,הכרדהה ,לועפתה
 ;הרבחב תונושה תודיחיה ןיב
 אצוי אלל הרבחה תודיחי לכב ונקתוה תוידרשמה הדובעה תודמע .

 ,תכרעמה םע הדובעב וכרדוה הרבחב תודיקפהו תוריכזמה לכו ,ללכהמ
 ;ןלוכל יטרדנטס הדובע ילכ תויהל הכפהש

 מי'ע ,דרשמב םירצונה םיכמסמה יגוס לכל אלמ ןורתפ תנתונ תכרעמה .
 ןוגכ ,הב םיבלתשמ אל רשא רזע יעצמאב שמתשהל ךרוצהמ ענמיהל
 ;םידרפנ םיידועי םילילמת ידבעמ וא תוליגר הביתכ תונוכמ
 ףטושה שומישה לע דואמ לקמה רבד ,הלעפהל דאמ הטושפ תכרעמה
 ;םידבועה תרשכהל שורדה ןמזה ךשמ רוציקל םרותו הב
 הרבחה הטמבש עדימ תוכרעמ זכרמב םקוממה ,יזכרמ עויס תווצ .

 ןורתפב עויסבו םישמתשמה תכרדהב ףטוש ןפואב לפטמ ,ביבא-לתב
 .תפטושה הדובעב תוררועתמה תוינכט תויעבו הלעפה תויעב

 דרשמה לש תוירקיעה תויצקנופה
 ןכוממה

 לכמ םיכמסמ תנכהו םילילמת דוביע

 םיגוסה
 ינורטקלא ראוד .

 םיכמסמ תצפה .א

 םירכזימ תצפהו הנכה .ב

 תועדוה גותימ .ג

 םירכזימו םיכמסמ רוזחיאו קוית .

 תויטמוטוא תורוכזת .

 ('וכו תואצרה ירדח ,תושיגפ) םינמז לוהינ
 םידחוימ םיידרשמ םימושיי .

 תכרעמה תונורקע

 ןוגראל תבשחוממה תכרעמה תרדחה .

 דרשמה תודבוע י"ע הלעפהב ןושאר בלשב

 תונתונה ,תוינבתכ ,תודיקפ ,תוריכזמ -

 ןוגראב םידבועה ללכל םיתוריש

 בושחימהו תרושקתה תשר לע תוססבתה .
 הרבחב םימייקה

 - המכח תידרשמ הדמע תועצמאב רוזיב -

 ישיא בשחמ

 לש בשחוממה עדימה ךרעממ ילרגטניא קלח הווהמ בשחוממה דרשמה
 םימוחתה 5 תא ךתוחה עדימה זכרמ תשיפת תרגסמב ומוקימו ,הרבחה

 .ליעל וטרופש םיירקיעה

 הבורמ החלצהב תורוקמ תרבחב םויכ תלעופ בשחוממה דרשמה תכרעמ

 הנכותבו דויצב תודיחא .

 אלל הרבחה תודיחי לכב האלמ הסירפ .
 תכרעמה יביכרמ רואית

 ללכהמ אצוי 28075 תנכות לע תססובמ תורוקמב בשחוממה דרשמה תכרעמ
 ל ו לש יזכרמה בשחמב תלעפומה מבי 'בח לש (008/270108%] (211/06 5ץ516)
 בשחמב לעפומה "'תוכיא" 'בח לש ביא םילילמת דבעמ לעו ,הרבחה
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 םושוי
 תוכרעמ
 דושמ
 בשחוממ
 תרבחב
 תורוקמ

 ןמוזזנבי

 תנשב לחוה המושייבו ,הרבחה תודיחי לכב תיטרדנטסו תללוכ תכרעמכ

 .תיתגרדהו תננכותמ הרוצב ,3

 הרבחב ומשויש בשחוממה דרשמה תויצקנופב
 יגוס 6 תללוכ תורוקמ תרבחב תלעפומה בשחוממה דרשמה תכרעמ
 :םיירקיע תויצקנופ
 ;םיגוסה לכמ םיכמסמ תנכהו םילילמת דוביע .א

 ;םירכזמו םיכמסמ רוזחיאו קוית ;הרבחה תודיחי ןיב תועדוהו םירכזמ ,םיכמסמ לש ינורטקלא ראוד -
 ;תויטמוטוא תורוכזת .
 ;('וכו תושיגפ) םינמז לוהינ -

 ש יפכ) םידחוימ םיידרשמ םימושיי

+4 ₪ 

 ב,
 .(ךשמהב טרופי

 שוי תכרעמה לש תויצקנופה לכ
 ;רמאמה ףוסב ורבסויש תולבגמ בקע ,תיקלח הרוצב הז בלשב לעפומ םיכמסמ רוזחיאו קוית .א ית .א :ללכהמ תואצוי םיתש דבלמ ,תבייחמ הטישכ
 תודיחי רפסמב תינויסנ הצרה לש בצמב הז בלשב אצמנ ו 2 ינ .ב

 1987 ,א"לוא לש 2ג'ה יתנשה טנכה לש תוא

 הרבחה תודיחי לכב השעמל הכלה ומ

 .תיטרדנטסה הדובעה תדמע תא הווהמה ,ישיאה

 תורשוקמ ,הרבחה תודיחי לכב תורזופמה ,הז גוסמ תוידרשמ תודמע 70"כ
 רושיק תינכת רשאכ ,58%/\ תרושקת תשר תועצמאב יזכרמה בשחמל
 הדמעה תא בלשל תגאוד 2805 - בזא" תארקנה (קשמימ) תדחוימ
 בשחמה תכרעמל תמלשומ תיביטרגטניא הרוצב המכחה תידדשמה
 .יזכרמה

 ןיב םיעצובמה םידוביעה יגוס לש תילנויצקנופ הדובע תקולח העבקנ
 :םיגוס 3-ל תקלחתמה ,יזכרמה בשחמה ןיבל ישיאה בשחמה
 ישיאה בשחמב תימוקמ הדובע <

 תספדהו הכירע ,בזא םיכמסמ תנכהו םילילמת דוביע הרקיעש
 םימושייו ,'ודכו םיספט ומכ םידחוימ םיכמסמ ןוסחא ,םיכמסמה
 ;םידחוימ

 יזכרמ בשחמ - ישיא בשחמ - תינמז-וב תבלושמ הדובע
 רוזחיאו קוית ,ינורטקלא ראודב ב-א םיכמסמ תלבקו הצפה תללוכ
 ;יזכרמה בשחמב ב-א יכמסמב

 יזכרמה בשחמה לש ליגר תרושקת ףוסמכ הדובע
 ורצונש םיכמסמ רוזחיא ,תועדוה חולשמ ,םירכזמ תצפה עוציבל
 תוחול לוהינ ,תורוכזת ,יזכרמה בשחמב תורישי ב-א םילילמת דבעמב
 .םידחוימ םיידרשמ םימושייו םינמז

 הלעפהל תיברימ תוטשפ .

 יזכרמ הכרדהו עויס תווצ -

 תורוקמב ןכוממה דדשמה תכרעמ

 'א קחורמ רתא
 ₪<.-הרפפההו

 ישאר דרשמ

 יץח(כשפ" - תיזכרמ ןכוממ דרשמ תכרעמ .1
 ''ב-א" םילילמת דבעמ .2

 ייק6ס - ץא0075" רושיק תינכת .3
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 תידרשמה הדמעה לש הלועפה תטיש

 תרושקת ףוסמכ םידוביע

 םירכזימ תצפה .ז
 תועדוה גותימ .2
 םיכמסמו םירכזימ דוזחיאו קוית .3
 תורוכזת .4
 םינמז לוהינ .5

 םידחוימ םימושיי .6
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 םיבלושמ טידוביע
 (בדא) םיכמסמ תלבקו תצפה .1

 (בזא) םיכמסמ דוזחיאו קוית .2

 םיימוקמ םידובזע
 "ב-א" יכמסמ - םילילמת דוביע .1

 םיכמסמ תספדהו הכירע .2
 םידחוימ םיכמסמ לש ןוסחא 3

 םידחוימ םימושיי .4

 הדמעה ןיב רושיקה תינכת

 יזכרמה בשחמל תידרשמה

 דבלב םיטירפת תועצמאב הדובע .1

 תירבעב חיש"וד .2
 ישיאה בשחמה ןיב שמתשמל ףוקש רבעמ .3

 יזכרמה בשחמל
 ישיאה בשחמה ןיב םיכמסמ תרבעה .4

 יזכרמה בשחמל

 טמרופל ''בדא" טמרופמ םיכמסמ םוגרת .5

 ךפיהלו ''פס=יי
 "ל ךמסמ ינותנ לש תיטמוטוא הרבעה 6

 קסופ
 (קית 'סמ ,ךיראת ,רבחמ ,ןודנה ,הצופת)

 םיכמסמ תוצובק לש תיטמוטוא הרבעה .7

 ליעפמה תובדעתה אלל

 הלעפההו םושייה תטיש

 תונושה תויצקנופה לש יתגרדה םושיי .

 הלהנהה תכימת .
 ינוגראה הנבמב הטמל הלעמלמ הלעפה

 תכרעמה תוליעפמ לש תישיא הכרדה

 תוזכורמ תויוריכזמ ןוגרא

 םידרשמב םייזיפ םייוניש

 הנכות חותיפב תוילמינימ תועקשה

 הקזחאו
 םואיתב ןוגראה יכרצל תכרעמה תמאתה 8

 "תוכיא''זו י'מבי" :םיקפסה םע

 ר 5 0 2 ₪ ₪ =

 זמוזזנבי 0

 רובעל ישיאה בשחמב שמתשמל תרשפאמ 0
 םיטירפת תועצמאב ,ןיטולחל ףוקש ןפואב ינ א רושיקה תינכת 5 - בז

 של דחא הדובע בצממ

 .דבלב תויצקנופ ישקמו

 םגרתל תגאוד הנכותה

 טמרופל ישיאה בשחמב

 .ךופה ןוויכבו

 אוד ךכל ףסונ

 צופתה ,ןודנה

 ,יזכרמה בשחמב ?80%8-ה תכרעמל

 .שמתשמל

 בזא םילילמת דבעמב ורצונש םיכמסמה תא

 עא08 תכרעמל יזכרמה בשחמב רכומה

 ,רבחמה ומכ ,ךמסמה לש םיהזמה םיטרפה לכש תינכתה תג

 ישיאה בשחמב רצונש ךמסמהמ תיטמוטוא ורבעוי יוכו ה

 תיברימ תויחונ חיטבהל תנמ לע

 םידחוימ םיידרשמ םימושיי

 תכרעמ לש תירקיעה הדובעה תדמעכ מבי ישיאה בשחמה לע תוססבתה

 תיתילכתיבר הדובע תנחתכ וב שמתשהל הרשפיא בשחוממה דרשמה

 :תואמגוד רפסמ ןלהל .םידחוימ םיידרשמ םימושייל

 תועונתו תודתי ינותנ תלבק ךרוצל םיקנבל ורשוק תודמע רפסמ <

 תלבקו חולשמ ךרוצל סקלטה תשרלו ,קנבב הרבחה תונובשחמ

 ;ל''וחבו ץראב םיקרבמ

 םיישיא םימושיי חותיפב שומיש השענ ישיאה בשחמה תועצמאב 6

 ;'ודכו רורד ,84.55 ,128'1.01 םימושוי יללוחמ תועצמאב

 ,תוטלחה רחא בקעמ ,תונובשח תשגה ןוגכ ,תוידועי תוכרעמ ולעפוה =

 ;תיעוצקמ הירפסו הרובחת ,ןוחטב תוסטרכ לוהינ

 תוכרעמל השיג ךרוצל רבד לכל ףוסמכ םג שמשמ ישיאה בשחמה =

 .הרבחה לש תוילוהינה עדימה

 הרבחב בשחוממה דרשמה לש הלעפההו םושייה תטיש

 בלשב .םינש רפסמ ךשמב תיתגרדה הרוצב הרבחב המשוי תכרעמה

 לכב םילילמת ידבעמ וסנכוה ,םייתנש ךשמבו 1983 תנשמ לחה ,ןושארה

 .תוילמשחה הביתכה תונוכמ תא ופילחה רשא ,הרבחה תודיחי

 תרושקתה תשרל םיישיאה םיבשחמה לכ ורשוק ,1985 תנשב ,ינשה בלשב

 ראודה תיצקנופ הלעפוהו 28006 תנכות הנקתוה ,יזכרמה בשחמה לש

 .תודיחיה לכב ינורטקלאה
 רוזחיאו קויתה תיצקנופ הלעפוה ,1987 תנש תליחתב ,ישילשה בלשב

 .תא 06 תכרעמב יזכרמה בשחמב םיכמסמה
 לע דואמ הבושח התיה תחא תבב אלו תיתגרדה הרוצב תכרעמה תלעפה
 יברימ ןומא תריציו ,םישמתשמה י''ע הלש הבוט תטילק חיטבהל תנמ
 .תכרעמב

 תווצ י''ע שמתשמ לכל תישיא הרוצב התשענ םישמתשמה לש הכרדהה
 הטילק חיטבה הז רבד ,םיקפסה י''ע תורישי אלו ,הרבחב יזכרמה הכרדהה
 .םישמתשמה י''ע אשונה לש דואמ הבוט

 עייסש רבד ,הרבחה תלהנה לש האלמ הכימתב התשענ תכרעמה תלעפה

 ךלהמב ולגתהש ,םינוש םיינכטו םינוגרא םיישק לע תורבגתהב דואמ
 .םושייה

 ובייתתהש תולועפ וטקננ בשחוממה דרשמה לש םושיי ה ךילהתב
 רפסמל תופתושמ תויוריכזמ זוכיר י"ע - ינוגראה םוחתב ןה ףפ ,התלעפהמ
 שדח טוהיר תסנכה ןוגכ ,םידרשמב םייזיפה םייונישה םוחתב ןהו ,תודיח
 .יוכו םינוש רזע ירזיבא תלעפה ,דויצל םיאתמה

 הנכותב רשפאה לככ שמתשהל היה הרבחב תכרעמה םושייב החנמ וק
 .תורוקמ לש האלמה הנוצר תועיבשל ,םיבשחמ תוכיא 'בחו ,לארשי מבי תורבחה יתש םע אלמ םואיתב התשענ הדובעה 2 .הרבחה יכרצל הנכותה תמאתהל חותיפ םומינימל קקדזהלו ,הנכומ

 תכרעמה יגשיה

 םושיי לש םינוש םיבלשב םיאצמנה םינוגראה תיברמלש דוס הז ןיא
 םיגשיהב ענכשלו ,תילכלכ הקדצה חיכוהל ישוק שי ,םידרשמב בושחימה
 .ןוגראב בשחוממה דרשמה תלעפה לש

 םידחוימ םיידרשמ םימושיי

 םיגשיה רפסמ ןייצל ןתינ ,תאז םע דחי .הנוש הניא תורוקמ הז ןינעב

 :תרבחב תכרעמה תלעפה תובקעב וגשוהש םיבושח
 תרושקתל המרת הרבחה תודיחי לכ ןיב ינורטקלאה ראודה תלעפה =

 הדובעה יכילהת לועייל ךכבו ,תורזובמה תודיחיה לכ ןיב דואמ הריהמ
 ;תודיחיה ןיב םואיתה תרבגהלו םינושה

 תסנכהמ האצותכ דרשמה תודבוע לש הקופתהו ןוירפה תמר התלע =
 ;םישדחה הדובעה תוטישו םילכה

 הצפהה תונימאבו ספדומה רמוחה תוכיאב יתועמשמ רופיש לבקתה 6
 ;םינשי םיכמסמ רותיאבו ימינפה ראודב םיכמסמה לש
 םיספטב תודיחא הגהנוה - השדחה היגולונכטה תלעפהמ האצותכ
 ;הרבחה תודיחי לכב םיכמסמה הנבמבו

 תונובשח תשגה ,םיזרכמל תועצה ,םיזוח תנכהל םינמז תוחול ורצוק <

 םא ,יפסכ ןוכסחל יאדוב ואיבה רשא - םינוש םיילוהינ תוחוד תשגהו
 ;קיודמב ובשחל ןתינ אל יכ

 הרוצב התלע דרשמה ידבוע לש היצביטומהו ןוצרה תועיבש תמר <

 ;תיתועמשמ
 תובר תויצקנופו םישומיש תפסוהל החותפ הרוצב התנבנ תכרעמה <

 .תופסונ תויתועמשמ תועקשה ובייחי אל רשא ,דיתעב

 םיקנבל רושיק -

 סקלטה תשרל רושיק .

 תוילהגימה עדימה תוכרעמל השיג .

 (45) (1.01105) םיישיא םימושיי

 תוטלחה בקעמ .

 תוינובשח תשגה .

 הרובחת לוהינ .

 ןוחטב תסטרכ .

 ₪5 5 9 5 4 ₪ 0 תיעוצקמ הירפס .

 תכרעמה לש םיירקיעה םיגשיהה

 הרבחה תודיחי לכ ןיב הריהמ תרושקת .
 םואיתה תרבגהו הדובעה יכילהת לועייל

 תודיחיה ןיב
 ידבוע לש הקופתה תמרו ןוירפה תאלעה .

 דרשמה

 תועצה ,םיזוח תנכהל םינמז תוחול רוציק .3

 תוחוד תשגהו תוינובשח תשגה ,םיזרכמל
 םינוש םיילוהינ

 רמוחה תוכיא לש יתועמשמ רופיש .4
 לבקתמה

 םיספטב תודיחא .5
 הרבחב

 ןוצרה תועיבש תמרו היצביטומה תאלעה .6
 דרשמה ידבוע לש

 תכרעמב םישמתשמה לש יברימ ןומיא .7

 הדובעה תדמעב יתילכתיבר שומיש 8
 המכחה

 םישומיש תפסוהל החותפ |תכרעמ .9
 דיתעב תויצקנופו

₪ 

 דיתעב תוחתפתהה ינוויכו תולבגמה
 ןיא ,םדקתמ בלשב רבכ אצמנ הרבחב בשחוממה דרשמה םושייש תורמל
 רתונו ,תולבגמ שי תמייקה תכרעמלש רחאמ קוספ ףוס ךכב םיאור ונא
 הנועה המרל האיבהל תנמ לע תואבה םינשה ךשמב תושעל הברה ןיידע

 .דרשמב תולבוקמה תויוליעפה לכל תמלשומ הרוצב

 םיכמסמה הנבמבו

 ראודב םירבעומה םיכמסמ לע המיתחה תיעבל רדוסמ ןורתפ אצמנ םרט
 אל םהשכ םיכמסמה תרבעהל המכסה תמייק הז בלשבו ,ינורטקלא

 .(תחלושה הדיחיב קזחומה רוקמה ךמסמ דבלמ) םימותח

 .ינורטקלאה ראודה תועצמאב אלש םירבעומ םיישיאו םיידוס םיכמסמ

 תודיקפו תוריכזמל רבעמ תכרעמב שומישה תא ביחרהל ונתנווכב דיתעב

 תלעפה .םילהנמ ללוכ ,דרשמה ידבוע ללכל ,םויכ התוא תוליעפמה

 תויעבהמ קלח רותפת םידיקפתה ילעב לכ ידי לע תורישי תכרעמה

 .תורישה תמר תא רתוי דוע הלעתו םדוק ורכזוהש

 ינוויכ - םויכ תוירקיעה תולבגמה

 דיתעב תוחתפתה

 םיעיגמה םיכמסמו תונומת לש יעבט בולישל יגולונכט ןורתפ אוצמל שי
 ראודב םירבעומה םיכמסמ לע המיתח 1 קר לבגומ וניה תכרעמב קויתה יחכונה בצמב) .תכרעמב הרבחל ץוחמ

 ינורטקלא .(דבלב םיינוציח םיכמסמל םיסקדניאו ,תכרעמב ורצונש םיכמסמל
 ראודב םיידוס/םיישיא םיכמסמ תרבעה .2

 ינורטקלא ראודב הרבחה לש בשחוממה דרשמה תכרעמ בולישל םיפצמ ונא

 כל ומת 2 הנתומ הז רבד .התוליעפב הרבחה הרושק םמיע ,ץוח ימרוג םע ינורטקלא
 ץוח ימדוגל ינורטקלא ראודב תורשקתה .4 תיצרא ינורטקלא ראוד תשרל ורבחתי ןכא ץוח ימרוג םתואש ךכב ןבומכ
 תכרעמב דרשמה ידבוע ללכ בוליש 5 .ךכב תוקסועה תוירחסמ תורבח תועצמאב

 םיפוסמ תועצמאב

 תוקחורמ תוידרשמ תונחת | בוליש 6
 גויח יוק תועצמאב

 לש (ירוטסיה קוית) ביכראב לופיט.7

 בשחמב םיכמסמ

 ,םיכמסמה לש ביכראה אשונב לופיט דיתעב ףיסוהל שי תמייקה תכרעמל

 השיגב םייטנגמ םיקסידב םויכ םינסחואמה םינשי םיכמסמ תדרוה ,ונייהד

 ,תויטנגמ תוטסק ןוגכ ,רתוי םילוז םיעצמא לע ןוסחאל (הרקיו) תנווקמ

 הנימזו רתוי תיטיא הרוצב םיירוטסיהה םיכמסמל השיג תורשפא ןתמ ךות

 .תמייקהמ תוחפ

 2] ןעווזנבי



 תויצקנופ
 הספדה
 תומדקתמ

 ךמוזונבי 2

 ?םתוא איצמה ימ ,אקק-ו ג.

 ית ישאר ויה 4?  חנומה

 תספדמ לש הנוכת ושוריפו

 ,המגודל .ףופצ גירסב תודוקנ לש

 4 לש גירס םייק ץניאל תודוקנ
2 

 שמשמה ןקתה לכל אלא תוספדמל קר ל 5
 ו

 .₪1ו-1גק וניה תורפסב רידת עיפומה הז יוטיב לש ליבקמה

 //0/8ת06-טחסווסח-זוח11ח8 יוטיבה לש תובית ישאר ללה ה

 תונוכת לע תססובמה הנכות ירצומ לש החפשמ תובל ו

 תוספדמ .370 יבשחמ תביבסל תומדקתמ תוספדמ רפסמ לש ---

 ,240%240) תוהובג תויצולוזר ,474  תנוכת י'יע תונויפואמ הלו

 .םידדוב םיפד לע סיפדהל תלוכיה ןקלחלו (0 -

 /\1!-קסוחז-//0010558016 יוטיבה לש תוב

 הרחשה ייי'ע הנומת וא תוא טטרשל ןתינ הבש

 100%100 לש היצולוזר תלעב תספדמב

 תונתינה עבורמ | ץניאב תודוקנ 0

 3412 תונכותב שומישה תונורתי

 יגישהל ןתינ 4? תנכותב שומישה תועצמאב

 .טפדומה טסקטה תוכיאב יתועמשמ רופיש 6

 .תונומתו הקיפרג ,לילמת בוליש 6

 .תויולעב ןוכסיח <

 .לועפתב תויחונ <

 הל רשפיא 474 תנוכתב שומישה שומישה תא םיבשחמה םלועל סינכהל 7

 תקלנ ןבוציעש תויתוא רמולכ (זץקספזפקוס ?סח3) םייפרגופיט םינפוגב

 בקע םישמתשמה לע ופכנש תוידמימ-דחה תויתואל דוגינב ,סופדה םלועמ

 .תויסלקה השקהה תוספדמ תולבגימ

 וק יבועב תננגוסמ תוא בוציעל תורשפא ועמשמ יפרגופיט ןפוגב שומישה

 .(הל שרדנה חפנה תא קר תספות תוא לכ) ינויצרופורפ תפנב הנתשמ

 אוהש ךכב אלא יטטסאה ובוציעב קר הניא יפרגופיטה ןפוגה לש ותלודג

 תויתואה תא רתוי רהמ ההזמ ןיעהו רחאמ טסקטה ''תואירק" תא לידגמ

 .תונושה

 תויתוא סיפדהל תלוכיה הניה ספדומה ףדה תוכיא רופישב אבה בלשה

 :ךמסמה ךרואל ןיעה לש ליעי דוקימל תורשפא ןאכמו הנתשמ לדוגב

 רפסמ לש עטק שיגדהל ידכ (9016) שגדומ לקשמב תויתואב שומיש =

 .הרוש התואב םילימ
 /קרפ ישאר שיגדהל ידכ דומע ותואב םילדג רפסמב תויתואב שומיש 6

 .ףטושה טסקטב תויתואה רשאמ תולודג תויתואב ףיעס
 דחוימב תונטק תויתואבו תורתוכל דחוימב תולודג תויתואב שומיש <

 .םיילוש תורעהל

 םירשפאמה הנכות ירצומ םישרדנ ליעל רומאה שומימ ךרוצלש ןבומכ

 בוציעל הנכות רצומו (20 רצומה) תספדומה תואה גוס לע האלמ הרקב
 רבעמ ותושרבש םינפוגה יאלמ תא ביחרהל הצורה שמתשמל םינפוג
 .(קא1= רצומה) טרדנטסל

 הדימה תדיחי רשאכ ,תואה הבוג יפל םידדמנ םייפרגופיט םינפוג :הרעה
 אוה םיכמסמל יטרדנטס ןפוג = ץניא לש 72-ה קלחה איהש הדוקנ הניה

 671-ל וז הדימ ןיב רשק לכ ןיא .תודוקנ 10 דע 8 ןיב ענה הבוגב ללכ ךרדב

 .תויטרדנטסה הרושה תוספדמב הדימ הנקכ שמשמה ,(ץניאב םיות)

 תונומתו הקיפרג,טסקט בוליש
 .תונומתו הקיפרג םע לילמת תבלשמה הספדה תקפה רשפאמ 7. תקינכט לע תוססובמה תוספדמב שומישה
 םושייל םאתהב הנכות ירצומ לש בר רפסמ ידי לע םירצונ הקיפרג יצבק
 :הנייהת הלאכ םימושייל תואמגוד .שרדנה
 םייקסעו םייטסיטטס םיטוטרש תקפהל הנכות *

 לועפתב תויחונ

 :םיאבה םימרוגהמ האצותכ תגשומ לועפתב תויחונה

 הספדהה חפנש תומוקמ םתואב דידב ריגב שומישל רובעל תורשפא *

 ישפוחו יסדנה טוטרשל הנכות 6

 םיספט טוטרשל הנכות 6
 יקרוס תועצמאב תונומת לש הקירס י"ע םירצונ (ו1₪8880) הנומת יצבק
 הנומתהו הקיפרגה יצבק תא איבהל שי .3117/3118 מבי ןוגכ םיכמסמ
 הנכות תועצמאב ךמסמב םתוא בלשל ןתינ ןכמ רחאלו ףתושמ הנבמל
 .כסע ןוגכ םיכמסמ תכירעל

 תויולעב ןוכסיח
 :תומילשמ םיכרד המכב גשומ תויולעב ןוכסיחה
 הספדה ןמזבו רינב ןוכסיח <
 םיכילהתב ןוכסיח <

 הספדה ןמזבו ריגב ןוכסיח

 םיבר םירקמב ןתינ ,רתוי ןטק תוא לדוג לעב ןפוגל טושפ רבעמ י''ע =
 רינ לע תוחודל ץניא 15%11 לדוגב רינ לע וספדוהש תוחודמ רובעל
 תוכיא בקע םדוקהמ רתוי 'יאירק" היהי שדחה חודה .ץניא 5
 .תרפושמ תוא

 תואה לדוגב ליבקמ יונישו (2ק/ וא ?א1:) דחוימ הנכות רצומ תרזעב <
 תודב םיפיצר םידומע ינשש ךכ י''ע יצחב רינה תומכ תא םצמצל ןתינ
 תינכתב תעגל ילב תאז לכ) .דומע ותואב ינשה דצל דחא וספדוי ןשיה
 .(םושייה

 .ףדה ידיצ ינשמ סיפדהל ןתינ םידידב םיפד תולעב תוספדמהמ קלחב <
 תרשפאמ תולעמ 270"ו 180 ,90-ב הספדהה ןוויכ תא בבוסל תלוכיה <

 רינ תוספדמב םגו ףיצר רינ תוספדמב םג רינה לוצינב תיברימ תושימג
 .הידב

 םיכילהתב ןוכסיח

 םיינורטקלא םיספט *
 קז6קזוחו60) ושארמ ספדומ רינב םויכ םישמתשמ םיבר םינקתמב
 ,םיללצומ םיחטשמ םיליכמה םיבכרומ םיספטב שומיש ךרוצל ((סזח5
 רצומ תרזעב .תונטקומ תורתוכו 1080  ,םיחטשל תכבוסמ הקולח
 טוטרש לכ ןיכהל ןתינ (001) םיינורטקלא םיספט תכירעל הנכות
 םינותנה םע הספדהה ןמזב בלושיש ינורטקלא ספוטל וכפהלו שרדנ
 .טסקטהו

 תינוגרא-םינפ רואל האצוה 6

 ,םייפרגופיט םינפוגב שומיש ךות תיתוכיא הספדה תקפהל תורשפאה
 ךרוצה תא תענומ ,טסקטו הקיפרג ךמסמב בלשל תלוכיה םג ומכ

 ןוכסיחל הנווכה .ותכירע ךרוצל ינוציח סופד תיבל ךמסמה תאצוהב
 .(08678 1680 ו9516) סופדל ןכומה דומעה תקפהב

 ךותיח ,הדרפהב ךרוצה תא ךסוח דידב רינב שומישה .תאז רשפאמ

 .יטרדנטס ןכרוכב חוד/ךמסמה תא קייתל רשפאמו רודיסו

 .םיכמסמה יחפנ תא הניטקמ ףדה ידיצ ינשמ הספדה *
 תניחבמ רתוי חונ לופיט רשפאמ ץניא 128.5 לדוגב ףיצר רינל רבעמה *

 .חודה ןוסחאו קוית
 תודייטצהב ךרוצה תא ענומ םיינורטקלא םיספטל הנכותב שומישה <

 .םושייב םייוניש בקע ןשייתמ םעפ אל רשא ,שארמ ספדומ רינב שארמ

 240505? ןוגכ ,דומעהו ךמסמה תא םיראתמה םינבמב שומיש *
 אלל ספדומה טלפה לש ינוציח בוציע עצבל רשפאמ 012 "דו

 .םושייה תנכות יונישב ךרוצ

1 0 

7 
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 תרוש

 ,רתויב בחרה הנבומב .תונושו תובר םיכרדב תרושקתה 8 כ
 יהמ" הטושפה הלאשה םלוא .י'עדימו תונויער יפוליחיי : תל רשפא

 איה דציכו" ,רתוי תבכרומה הלאשל חרכהב הל 8

 םיניבמה םיפתוש ינש תוחפל םיבייחמ עדימו תונויער הל ל

 ,הנבההו העידיה :ןודנה אשונב ףתושמ עדימ לש המ"תדימ 2 כ

 ךופהל ךרוצ שי ,םדאל םדאמ רבעוי עדימש תנמ"לע .םדא ה

 ,בתכ ,לוק :תרושקתל ףתושה לא עיגהל םתלוכיב ל

 .ונתוא ןיבמ ונפתושש החנה ךותמ םיאצוי ונא יי 0

 ,ןכ לע רתי .רבדלו עומשל תלוכיה ול שיש םיחינמ - ו .

 .םירבדמ ונא הבש הפשה תא ןיבמ אוהש החנהה ךמס לע םיל - מ

 תויצקנופ לש תכרעמל םירשקתמה םיקוקז ,תיביטקפא 0 --

 תא ריבעיש תרוסמת יעצמאל ןכו ,םידדצה ינשמ קדקודמב 0

 תא וחיטביש םיללכב ךרוצ שי ,ךכל ףסונ .יזיפה ןבומב ,דצל דצמ עדימ

 ונאשכ ,המגודל .תואיגשב לופיט ורשפאיו ,רדוסמ תרואב תרושקתה -

 ליחתהל יאשר ינשה דצהש השוריפ רובידב הקספה ,ןופלטב 0

 תואיגש ןקתל ונל רשפאמ "ךתוא יתעמש אל ,תינש רומא" .רבדל

 .הנבהב וא תרוסמתב

 תרושקת םגד

 םגדב םיכנואמה םיווקה ינש .טושפ יתרושקת םגד ראתמ 2-1 םישרת

 ןזואמה וקה ידי-לע גצוימ תרושקתה יעצמא וליאו ,םיפתושה תא םיגציימ

 תודוקפה תונתינ ,םיפתושה דחא לש ''הנבה/עדי" תמר ךותמ .תיתחתב

 ,םיטלקנ תותוא .ינשה ףתושל ורבעויש תותואל עדימהו תונויערה תכיפהל

 תויצקנופ" תועצמאב םיחנעופמ ,תרושקתה יעצמא ידיילע ורסמנש

 ,יגולה ןבומב .ולש "הנבה עדי" תמר לא םירבעומו ףתושה לש י'תרושקתה

 ,"הנבה/עדי"" תומר יתש ןיב תיקפוא םילהנתמ עדימהו תונויערה יפוליח

 ינש לש "היצקנופ'ה תומר ןיב םג .''עדימ" וקווקמה וקה ראתמש יפכ

 תרדוסמ המירז חיטבהל התרטמש ,תיקפוא תרושקת תמייק םיפתושה

 .עדימה לש תואיגש תלוטנו

 םינותנ תרושקת םגד

 הדימב ףקת ,רתוי םיכבוסמ ילוא וב םיראותמה םיכילהתהש םגה ,הז םגד

 "עדי"ה תא ףילחנ םא .םיבשחמ תרושקת לע ותוא םיליחמשכ הווש

 תרושקת לש טושפ םגד לבקנ ,"םושיי"ב 271 םישרת לש "הנבה''הו

 םה םיפתושה םא ןיב .וניעב ראשנ םגדב ראותמה ןורקעה .םיבשחמ
 תויצקנופ לש תכרעמל םיקוקז םימושייה ינש ,םינותנ יפוסמ וא םיבשחמ
 תרושקתה יללכ .וריבעהלו םושייל שורדה עדימה תא דוציל ידכ תומאותמ
 .תרושקת לוקוטורפל םיכפהנ

 םיידוביר םינבמ

 תרושקתל תוצוחנה תויצקנופה ןיב הרורב (תיכרריה) תיגרדמ תולת הנשי
 ,לשמל ,6 ןותחתה דבורה תיצקנופ .2-2 םישרת הארמש יפכ ,םינותנ
 לש תיתוהמה ותועמשמ .תואיגשמ הישפוחו האלמ תרוטמת קר החיטבמ
 הריבעמ ,תואיגשה תא הנקיתש רחאל .6"ל ללכ תעגונ הניא רסמנה עדימה

 .םידברה ראשב םייוניש תסנכה בייחי רבדהש ילבמ דחא דבורב םייוניש
 וא םייגולונכט םייוניש רואל ,ןותנ דבור לכב תויצקנופה תא חתפל רשפא
 תיגולנאל תאז הוושנ םא .םושייב םייוניש בייחי רבדהש ילבמ ,םיילכלכ
 םושמ קר ירמגל השדח הפש דומלל םיכירצ ונייה אל ,תישונאה תרושקתה
 קר אלו ,םיכורא םיקחרמל חחושל ונל הרשפיא ןופלטה תאצמהש
 .דואמ םיבורק םיחווטב

 רוחאל טבמ :םינותנ תרושקת

 שפוח םיפוסמה יבצעמל היה ,םינותנה תרושקת לש םינושארה הימיב
 לכל תוצוחנה תרושקתה תויצקנופ תנקתהל עגונה לכב טלחומ הלועפ
 .ותוא שמשיש תרושקתה לוקוטורפ תריחבלו ,ןותנ ףוסמ
 תישאר .רתויב ךבוסמ ןינע התיה םינותנ תרושקת םושיי תריצי ,הז בצמב
 תושורדה םינותנה תרושקת תויצקנופ תא בלשל תינכתה הנוב לע היה
 םיגוסמ םיפוסמב ךומתל הדעונ תינכתה רשאכ .המצע תינכתה תרגסמב
 לש גוס לכל םילוקוטורפו תויצקנופ לש תודרפנ תוכרעמב ךרוצ היה ,םינוש
 ליאוה .דואמ םיכבוסמו םילודג הז ןיממ םימושיי ויה ,ךכ םושמ .ףוסמ
 דואמ רקיו השק היה ,תינכתה יבחר לכב תורוזפ ויה תרושקתה תויצקנופו
 .םייוניש ןהב סינכהלו ןתוא קזחתל
 רבדה .תפסונ הרומח הלשכמ התיה םילוקוטורפה לש הברה םתוינוג-בר
 .םייזיפ תרושקת יווק ןוגכ ,םירקי םיבאשמב ףותישה תא השעמל ענמ
 ךרוצ היה ,דיחי יזיפ וקב בלתשהל ולכי אל םינוש םילוקוטורפש ןוויכמ
 שמתשמל רשפאל ידכ ,םידרפנ םיפוסמב תובורק םיתעלו ,םידרפנ םיווקב
 לכ התיה אל הז בצמבש וילאמ רורב .םינוש םימושיי םע תרושקת
 ,םישמתשמה יגוס לכל השיג תורשפאמה תולודג תותשר תונבל תורשפא
 .י'דחא לכ םע דחא לכ" לש תרושקתב

 5א4 :תרושקתה תשר תדוטקטיכרא

 תויצקנופ לש ינבמ יונישל ןושאר דעצ מבי הטקנ 1974 רבמטפסב
 הזירכהב ,מבי ירצומ וק תרגסמב ןהלש םילוקוטורפהו םינותנה תרושקת
 .(5צ5ז6חו5 צסזוצסזא /41001160טז6 5א /) תוכרעמ תשר תרוטקטיכרא לע

 תשרה תיגטרטסאו ,תובר החתפתהו וז הרוטקטיכרא הרגבתה זאמ
 .אילפהל השימגכ המצע תא החיכוה הדוסיב הדמעש תירוקמה

 הידעיו התובישח :5א

 הבש היגולונכטב תולת אלל תורשקתה רשפאל תודעוימ תורוטקטיכראה

 תורשקתהש חיטבמה אוה ,תורוטקטיכרא לש ןמויק םצע .םישמתשמ

 .תיתועמשמ תרושקת רשפאת הטושפ

 זאמ .םיבר הנכותו הרמוח ירצומב מבי לש תורוטקטיכראה תומשוימ םויכ

 םיכרצ וררועתהש לככ .5%א 4 לע הלש תשרה תונורתפ תא מבי התנב 4

 המב דחוימב ,5%/ לש התוטשפתה תדימ .הרפושו 5% הכלה ,םישדח

 םלועה יבחרב .רתויב ההובג המרל העיגה רבכ ,תולודג תוכרעמל עגונש

 הארנה דיתעה ךשמלו ,םויכ .5א/ג תותשר 25,000-מ רתוי םויכ תולעופ

 .תרושקתל מבי לש תיגטרטסאה הרוטקטיכראה איה 54 ,ןיעל

 לבא ,מבי תוכרעמ לש בר רפסמ ןיב תידדה תורשקתה תרשפאמ 54
 .ואולמב 5% לש הרופיס תא רפסמ ונניא המצע מבי לש םירצומה ןווגימ

 תורוטקטיכרא םיססובמ םהירצומש םינרצי 100-מ הלעמל שי ,לשמל ,הדבל הינטירבב
 תרושקתה
 מבי לש

 1םוזןונבבעי 4

 תא רגשל וא ,תשרה ךותב האלה ותוא ריבעהל 6 היצקנופל תורוהל הלוכי איה .עדימה וישכע רובעי ןכיהל הטילחמ וז היצקנופ .8-ל עדימה תא (-
 ,גצמ תנחתב רבודמ םא וא ,םושייל םיאתמה חדואב גצויי 8-מ לבקתנש עדימהש תאדוומ ,ףוסבל ,4 היצקנופ .8 היצקנופל הלעמ יפלכ עדימה
 .יוארכ עקרמה לע הלעוי עדימהש תאדוומ
 סינכהל רשפא ,ךכמ האצותכ .ויתחתמשו וילעמש דבורה םע קרו ךא הרישי תרושקת םייקמ דבור לכש אוה הזה יגרדמה הנבמה לש ינויח ןממס

 1תוז6 2 : .4.5% לע םיססובמ םירצומ וחתופ לארשיב םג .5%א/ לע
 [הָאמַוזש 2-1. = הרדיס אלא ,םהל תייצל בייח שמתשמהש םיללכ לש ףסוא הנניא פא
 ב הנקמ הז רבד .תרושקתה םגד לש םינושה וידברל תורדגה לש הפיקמ
 לש םיבד םיגוסל סיסבכ שמשל הלוכי איה .ההובגה התושימג תא 51 ל

 האגו 2-2. תובכרומ תותשרב הלכו הדוקנל הדוקנמ הטושפ תורשקתהב לחה ,תותשר
10 111601 

 ווין .הדובע תונחת יפלאו תובר בשחמ תוכרעמ תוללוכה

 25 ןטווזנבי



 תשולש .2-3 םישרתב ראותמכ ,םידבר העבש ןב תרושקת םגד איה 54 - 5% הנבמ

 םידברה תשולש .תרוסמתה ידבר םה (3"ו 2 ,1 םידבר) םינותחתה םי

 .תרושקתה תויצקנופ תא םיקפסמ (6-ו 5 4 םידבר) 0

 התיה ,הרוקמב .5א/\ תשר שמתשמכ תוארל רשפא יעיבשה - -

 תויוחתפתהה םע .ללכב דעו ,6 דע 2 םידברל תלבגומ ו .

 דרשמהו (2180100160 2) רזובמה םינותנה דוביע ימוחתב ו

 .5א4 לש יעיבשה דבורב םילוקוטורפו תויצקנופ םג ורדגוה 6

 תיצקנופ קר אלו ,תשר לוהינ קפסל תלוכיה אוה תשר לכב בושח ביכרמ

 .תרושקת

 3"ו 2 ,1 םידבר :תרוסמתה תשר

 יעצמאל תומייקה תורדגהב 8%. תשמתשמ ,יזיפה רוביחה ,1 דבורל

 וא ,םירוכח וא םיגתוממ ןופלט יווק ,הליחתכלמ ,ויה הלא .תרוסמתה

 םילוקוטורפב הכימת לולכל ידכ תורדגהה ובחרוה 1985-ב .ץורע ירוביח

 .מבי לש

 תרקב'י ,הלעמל הטמלמ ,םה יזיפה רוביחה דבור 0 תו 5

 תלעפהב תלפטמ םינותנה ץורע תרקב ."ביתנ תרקב"'ו "םינותנ ץורע

 השענ יזיפה יעצמאה ןיבל םינותנה ץורע תרקב ןיב רושיקה .יזיפה רוביחה

 וא "'םיביתנ" הניכמ ביתנה תרקב .\/.24 ןוגכ ,םיינקת םיקשמימ תועצמאב

 תקפסמש םירוביחה ןיבמ םידחאב וא דחאב שומיש ךות ,תשרב ''םיקיפא"

 .השורדה רוביחה תוכיאב היולת ביתנה תריחב .םינותנה ץורע תרקב

 6"ו 5 ,4 םידבר :תיגולה הדיחיה

 תרושקתה תויצקנופ תא םיקפסמ ללכב דעו 6 דע 4 םייניבה ידבור

 ,תרוסמתה תרקב הליחת .שמתשמה ןיבל תרוסמתה תשר ןיב תובצינה

 ,תיארחא איה .תרוסמתה תשר ךרד ''הדוקנל הדוקנ" תיצקנופב תלפטמה
 תרובעת תלחתהל ,םישמתשמ ןיב "תרושקתה תוחיש'יל ,ראשה ןיב

 .םינותנה תומילש תחטבהלו ,התקספהלו החישל םיפתושה ןיב םינותנה

 עדימ לש תולקת תרסח המירזל תגאודה ,םינותנה םירזת תרקב ,הירחא
 תופיפצו תונושה תודיחיה לע רתי"סמוע תענומ איה .םישמתשמה ןיב
 םינותנה תריסמל יארחא ,גציה יתוריש ,יששה דבורה .תשרב הרתי
 .םיאתמה הנבמב שמתשמל

 וידחי תוצבוקמ הלאה םידברה תשולשב רתויב תוחיכשה תויצקנופה
 תיגול הדיחי לכל ויה ,ןוכסח ימעטמ ,הליחת .(1.1)) תויגול תודיחיב
 םע ךא .יוכו ,םיגצמל 1.2 ,תוספדמל 111 הל תוידעלב תויצקנופ
 תויצקנופ תללכה הרשפאתה ,םיילכלכה םילוקישבו היגולונכטב םייונישה
 םע דבב דב םדקתהל ידכ .םיבו םירישכמב רתוי תויללכ תרושקת
 בחר ןווגימ הסכמה תיגול הדיחי לש שדח גוס רדגוה ,וללה תויוחתפתהה
 הפילחמו תכלוה (1,126.2) 6.2 םגדמ ,וז תיגול הדיחי .תרושקת יכרצ לש
 וז המגמו ,םיבר םירישכמבו םימושייב תומדוקה תורדגהה תא הגרדהב
 .ךשמיהל הדיתע

 (4276) הנכותל-הנכות תמדקתמ תרושקת
 .םירבעומה םינותנה תומילש תחטבהל תוצוחנה תוינורכניסה תויצקנופה תא תקפסמ 4726 ,תרחא תכרעמב םייוצמה םינותנל השיגל קוקז תחא תכרעמב םושיי רשאכ ,המגודל .םימושיי ןיב תרושקת יכרצ לש בר ןווגימ לע הנועה הדיחי ''הפש'' השעמל תקפסמ 220 .םושיי יקשמימ לש הדיחי תכרעמ לש התרדגה תא םג רשפאמ 106.2 לש החותיפ

 7 דבור :םושייה

 ושייה דבור

 ויב ההובגה
 הרישיה תובישחה ילעב םיתורישהו תויצקנופה תא קפסמ ם
 תויגולה תודיחיה תורדגה תא םילצנמ םימושייה .שמתשמל רת

 ןטווזנבצי 6

 .ךשמהב הז אשונל רוזחנ

 פזצ תותשר יגוס

 ,בוש ,בושיחה תמצוע בור הב הפוקתב ולעפוה תונושארה 5% תותשר
 תויזכרמ תוחראמ תוכרעמב האצמנ ,דחי םג הלכלכו היגולונכט ימעטמ
 ,וילותיחב היה דוע רזובמה דוביעה .הדובעה תונחתבו םיפוסמב אלו
 ןוזח ויה תוימוקמה תותשרהו ישיאה בושחימה םוחתב תויוחתפתההו
 .תילכלכ תואיצמ אלו דיתעל

 תושירד בור לש יגרדימה ןביט תא ףקיש 5% לש ירוקמה הנבמה ,ךכיפל
 ףסונ .הלאכ תותשרל הרקבו לוהינ הנבמ וקפסיש ןינב ינבא ורדגוה .תשרה
 (ק1)) תויזיפ תודיחי םג ורדגוה ,ליעל וראות רבכש (1.1) תויגולה תודיחיל
 יגוס .תשרה לש םיירקיעה הרמוחה יביכרב ונקתוהו ,((?2) הרקב תודוקנו
 הרמוחה יביכר לש םינושה םהיעוציב יפל ורדגוה תויזיפה תודיחיה
 ,םיפוסמ ירקבו תרושקת ירקב ,תוחראמ דוביע תודיחי ,תשרב םיירקיעה
 תיזכרמה דוביעה תדיחיב (5502) תוכרעמ יתוריש תרקב תדוקנ .המגודל
 ,תשרב תוילועפתה תויצקנופלו ךירדמ יתורישל ,תיזכרמ הרקבל הגאד
 .תורחא דוביע תודיחיב תורחא 5562 םע בולישב וא המצע תוחוכב
 הדובעה תנחת לש םחותיפ .תושדח תושירד ועיפוה ןמזה תצורמבש אלא
 תוכרעמ ןיב הרישי תרושקתל שוקיבה תא וררוע ישיאה בשחמהו הנובנה
 המצעב החתפתה 54 .הווש-לא-הווש תרושקת תארקנה ,הדובע תונחתו
 םא ,םינוש םיגוס ינש םויכ שי ךכמ האצותכו ,הזה שוקיבה רחא אלמל ידכ
 .5א 4 תותשר לש ,םימאות יכ

 תושיר" יורק ,תירוקמה תינרדומה השיגה לע ססובמה ,ןושארה גוסה
 -הווש ,השדחה הלועפה תלוכי וליאו ,(6008168 [צסזאסזאוחק) "ירוזא-תת
 ינש .(1,סוש תתזזץ 1צסזאסזאפ) "ףס תמרב תשרי יוניכב העודי ,הווש-לא
 דומעכ תשמשמ תירוזיא-תתה תשרה .דחי לועפל םילוכי תותשרה יגוס
 ,תשרה לש תללוכה התוליעי לע שגדה תא תומשה תותשר לש הרדשה
 ףס-תמרב תשר .תולקת לע תורבגתהו תונימא ,הצק לא הצקמ לוהינ
 תויתקלחמ"םינפ תוכרעמל הצוחנה רתוי ההובגה תוימנידה תא תקפסמ
 .תוימוקמ תותשרלו

 תוירוזיאז-תת תותשר

 םיביכרה ןיבש םיסחיה ובש ,שארמ רדגומ הנבמ שי הז גוסמ תשרל
 תוברועמה תוחראמה תוכרעמה תנכותמ קלח םיווהמ םינושה םירוביחהו
 ןותנ ביכרמ לכב םייוניש תסנכהל תושימג לש תקפסמ הדימ ןבומכ שי .הב
 תמיא לכ הלוכ תשרה תרדגה תא ץפשל ךרוצה ררועתיש ילבמ תשרה לש

 ךרדב שדח תמוצ תשרל ףיסוהל רשפא ,המגודל .יונישב ךרוצ שיש
 .ןירשימב רבוחמ אוה םהילאש םינכשה םיתמצב ותרדגה לש הטושפה
 לוהינה הנבמ תעיבק אוה תאזכ תשרב תמוצ תלעפהב ןושארה בלשה
 תויזיפה תודיחיה ,הרקבה תדוקנ ןיב תרושקת תוחיש תועצמאב ,הרקבהו
 תוגוז ןיב םישמתשמ תוחישב חותפל רשפא ךכ"רחא .תויגולה תודיחיהו
 ראתמ 2-4 םישרת .םימושיי דוביע ךרוצל ,השקב יפל ,תויגול תודיחי לש
 תויגולה תודיחיה ,(4?) םימושייה ןיב םיסחיה תאו הטושפ 5% תשר

 .הרקבה תודוקנו (21)) תויזיפה תודיחיה ,(1.1))
 םישמתשמה .רתוי תבכרומ 5א4  תשר לש יטמכס גוציי אוה 2-5 םישרת
 תא םייסלו עדימ ריבעהל ,הז םע הז רשקתהל םילוכי וז תשרל םירושקה
 ,תונימזו תונימא לש ההובג הדימ הקינעמ תשרה .רדוסמ חרואב רשקה
 לש בר רפסמ לולכל יושע ביתנ לכו ,תשרב םידחא םיביתנ םנשיש םושמ

 לידגמ תשרה לש הז הנבמ ,ההובגה תונימזה תדימל ףסונ .םייזיפ םירוביח

 ינשב 44 םושיי םע רשקתהל לוכי ,המגודל ,1 ףוסמ .םיביתנה תלוביק תא
 עובקל רשפא ,ךכל ףסונ .םיווקווקמה םיווקה םיארמש יפכ ,םינוש םיביתנ
 תא רתויב בושחה םושייה לבקי ךכ .הלא םיביתנב שומישל תופידע רדס

 .םירחא םימושיי םעו םיפוסמה םע םילהנמ םהש תרושקתב ךומתל ידכ
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 תשרה יתורישב קפתסי בושח תוחפה םו

 שייה וליאו ,רתוו
 ,רתויב בוטה תורישה

 .םירתונה
 דדה םירושיק םג תרשפאמ ףא 4
 סחח66 8א1) 8% תותשר רושיק

 ךא ,ןהיניב רשקתהל תודרפנ א

 תועצמאב .תוימונוטוא תותשר ןיב םיי

 תותשר תולוכי ,(581/4 זאזסז% זז

 .יאמצע לוהינ תחת ראשיהל

 : . רשפאל ידכ תויגול תודיחי לש םינושה םיגוסל הפרטצה 0 1
 תודיחיב םג תוחתפתה הלח ךכ ,תינכתל תונפת יב תמה .2-ש םשכ
 תודיחי יתש .הווש-לא-הווש תושירל ,2.ן קתמ תרושקת

 -לא-הווש תרושקת תחיש להנל תולוכו 2 גוס רדגוה .תויזיפה ,שדח תמוצ
 .1 גוסמ םיתמצ

 הרקבה תדוקנ לש היתורישל קקדזהל ילבמ ,הפוס דעו ב 0
 , ּ הווש
 תושיר תרוטקטיכראב תרדגומ וז הנוכת .חראמ בשחמב תכרעמ יתורישל

 לוהינה תויצקנופ .5א4 לש (10ש תתוזץ 1א6צסזאופ8 1.5א) ףס ה

 תמוצה לש הרקבה תדוקנב תויוצמ הווש-לא-הווש תרושקתל 0
 ו

 .2.1 גוסמ

 םיקהל תלוכיה תא עיצמ .] גוסמ תמוצ תועצמאב הווש-לא-הווש תושיר

 תא .שארמ הרדגהל קקדזהל ילבמ ,תונובנ תוכרעמ ןיב הרישי תרושקת

 תושירה תוריש שיחממ תויתקלחמ תוכרעמל ךכב םינומטה התה

 .36/תכרעמב (4.??א) הווש-לא-הוושמ םדקתמה

 (גץקא) הווש"לא-הוושמ םדקתמ תושיד

 תכרעמ | ,5ץ%00ת פטקקסה ?זספזגתו) 55? תנכות הבחרוה 1986 ינויב

 תושירה תא ליעפמ הז תוריש ./427א תפסוה םע (36/תכרעמל הלעפהה

 ךרד הרובעת בתנל תפסונה תלוכיה ףוריצב ,5א/.םא הווש-לא-הווש

 ןמצע תא תומיאתמ ,827% תשר לכב .36/תכרעמ לש םייניב-יתמצ

 יוניש לכ .תכרעמה לש היגולופוטל ימניד חרואב תונושה 36/תוכרעמ

 םישמתשמה ראש לכ תושרל דמוע ,שדח תמוצ תפסוה ןוגכ ,תשרב

 יתוריש םיגאוד םיליעפו םירבוחמ םישמתשמ לש םהינעמ ןוכדיעל .תשרב

 המ קוידב 427% תמוצ לכ עדוי תע לכב ,ךכיפל .תמוצ לכ לש ךירדמה

 .תשרה בצמ

 םילוכי ןהבש ,רתויב תוימניד 5% 4 תותשר ןנוכל יושע .427א-ב שומישה

 םאתהב םירחבנ החיש לכ יביתנו ,ךרוצה יפל בוזעלו ףרטצהל םיתמצ

 .יוושכעה בצמל

 54 תשר תועצמאב ןהיניב רשקתהל תולוכי הלאכ 420% תותשר יתש

 תושיר לש תושימגהו תוימנידה תונורתי תא בלשל ,וז תלוכי ."תיתרדש"

 איה ,ירוזיא-תת תושיר לש תוליעיהו םיעוציבה תמר םע ףס-תמרב

 .םויכ 8%. תוינוג-בר לש תניוצמ השחמה
 ,תשר ינבמ לש וללה םינושה םיגוסב םיכמותה תשר לוהינ יתוריש םג ונבינ

 (פעאז) םירזובמ םינותנ לוהינ תרוטקטיכרא

 השיגו רותיא יתוריש םישמתשמל עיצמ ,1.116.2 תעונתכ רדגומה ,פסאו
 תינכת .קכא[ דעיו כסא[ רוקמ ,םינבמ ינש רידגמ אוה .תשרב םינותנל
 תינכת .םירזובמ םינותנ רזחאל ידכ העונת םושיי םע תלעופ ככ רוקמ
 ,תרחא תכרעמב או דעי תינכתל תוינקת תודוקפ הריבעמ 0 רוקמ
 תא םגרתת עכפאו דעי תינכת .םישקובמה םינותנה םינסחואמ הבש
 רוקמ תינכתל םתוא חלשתו םינותנה תא רזחאת ,תוינקתה כסא[ תודוקפ
 .םתוא השקיבש כא[

 ידרשמ בושחימ

 הליחת .דרשמ תוכרעמל שוקיבב ריהמ לודיג לח תונורחאה םינשב
 ,תודרפנ תוידרשמ תוכרעמ תונקתהב הז שוקיבל הבושתה האטבתה

 לודיגה םע ךא .םישמתשמ לש תודרפנ תוצובק רובע ,תובר וא תוטעמ
 ,תחא תכרעמב םישמתשמה רפסמ וא ,הרבחב וללה תוכרעמה רפסמב
 םינותנ ידסמל השיגב ,םיכמסמו תועדוה ריבעהל תלוכיב ךרוצה רבגתה
 תלעותה ,השעמל .הכימת תויצקנופבו ,םיביכרא וא ,םיפתושמ םיילילמת
 םירקמב תעבונ םהלש דרשמה תוכרעממ םישמתשמה םיבאושש תירקיעה
 תחא .ןהיניב תרושקתה תורשפא הקינעמש ןוירפה ירופישמ םיבר

 "'םיכמסמ" רגשל תלוכיה ,ינורטקלאה ראודה איה ךכל תואמגודה

 ,לוקו הקיפרג ,לילמת ,בשחמהמ טלפ םג םיתעל םיבלשמה ,םיינורטקלא
 .שמתשמל שמתשממ

 תא ףקשל תבייח ידרשמ בושחימל םיינורטקלאה םיכילהתה תרדגה
 .ףילחהל רומא אוהש םיינדיה םיכילהתה

 לכ ,המודכו תואקסיפה בוציע ,ונכות לע הטלחהה ,ךמסמה תריצי ,המגודל
 .ךמסמב לופיטה יכילהתמ ,תינורקע ,ןיטולחל םידרפנ וללה םיכילהתה

 ליכמ המ תעדל ךרוצ לכ ללכ-ךרדב ןיא ,םרוזחיא וא םיכמסמ קוית תעב

 .רבחמה םש וא תרתוכה אוה ךכל שורדה דיחיה עדימה ,בורל .ךמסמה

 .תובותכ תללוכה הצופת תמישרל קר הקוקז םיכמסמ תצפה וליאו

 לש תיזיפה ותוחכונב ךרוצה רדעיה אוה םיכמסמ תצפה לש יזכרמ ןייפאמ

 ובש י'ראוד את" ידי-לע גצוימ לבקמ לכ .ךמסמה חולשמ תעשב ,לבקמה

 ראודה תא "ףוסאל" שמתשמה לוכי ןכל .בתכמה תא ''ריאשהל'" רשפא

 םיכמסמ תצפה לש רחא ןייפאמ .ינורכניסא ןפואב ,ול החונה העשב ולש

 תקספנ ,ךילהתה לע עיפשהל ותלוכי וא ,הצפהל חלושה תוירחאש אוה

 העיגנ לכ ןיא חלושל .ייאצויה ראודה שגמ"ל רבעומ ךמסמהש עגרב

 חלושה ןיא ללכ-ךרדב ,ןכ לע רתי .ודעיל ךמסמה עיגי יתמו דציכ הלאשל
 היהשו ,ודעיל עיגה ןכא ךמסמהש ךכל הצפהה תיצקנופמ תומיא לכ לבקמ

 .ןוכנה דעיה הז

 .2-6 םישרתב םיגצומ הלא םינייפאמ

 .ןיטולחל רזובמב הלכו יזוכירב לחה עוז 7. ידרשמ עדימ תורוטקטיכרא
 ה תורוטקטיכראב תפקתשמ םהב לופיטה ןיבל םיכמסמ תריצי ןיב הדרפהה :

10111001 

 5א לש תועונתה יתוריש
 ןוגכ תויתורבדיה תוכרעמו (815) קוחרמ תודובע תנזה ןוגכ ,םימושיי
 לש תורדגומ תוחפשמב ,5%/, לש םינושארה הימיב ,וכמת 1א5 וא 65
 םושיי לכל תודחוימה תויגולה תודיחיה תורדגה תועצמאב ,םירישכמ

 .ליעל ראותמכ ,תכרעמו
 .\קק6 תקפסמש ףתושמה קשמימב םישמתשמו לש הזה יעיבשה דבורב םילעופ ,ידרשמ בושחימו םירזובמ םינותנ לוהינ ןוגכ םימוחתב ,ןורחאה ןמזב וחתופש םימושיי .(תויצקסנרט) "תועונתה יתורישייכ תימשר התע רדגוה 5א3 לש יעיבשה דבורה .תוירוקמה תורדגהל ףסונ ,וללה תושדחה תורדגהה לוצינל םיבר םימושיי וחתופ ,א 26 1.6.2 חותיפ םע ,הנורחאל לבא

 פא

 .277 םישרתב ראותמכ ,םיכמסמ תצפהלו דרשמ תוכרעמל מבי החתיפש

 םיינקתה םינבמה תא תראתמ (26.4) םיכמסמ ןכות לש הרוטקטיכראה

 (213) םיכמסמ יפוליח לש הרוטקטיכראה .םיכמסמ לש םינוש םיגוסל

 הז ללכבו ,םיכמסמב לופיטל םילוקוטורפהו תויצקנופה תא הרידגמ
 תורדגה לש הבחרה איה (5א 4 25) 8א לש הצפהה יתוריש .םתצפה

 .פא/\ תשר יבחרב (היוחד הריסמ) םיינורכניסא עדימ יפוליח רובע 5%

 (2064) םיכמסמ ןכות לש הרוטקטיכראה
 םיכמסמו הטויט יכמסמ :תוצובק יתשל םיכמסמה תא תקלחמ 4%
 .הנבמבו ןכותב ,םייוניש ינימ לכ רובעל םייושע הטויט יכמסמ .םייפוס
 סינכהל רשפא-יאו ,עקרמל וא תספדמל הרבעהל םידעוימ םייפוס םיכמסמ
 תוצבושמ ינורטקלא הטויט ךמסמ לש ותביתכ תעשב .םייוניש םהב
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 לע ,השדח הקסיפ ליחתת ןכיה ,לשמל ,תונול

 .יתחת וקב שגדוי לילמתה לש קל

 .הגצה יכרצל ,יפוסל הטויטמ ךמסמה ת

 ,רחא הנבמ הזיאל וא ,64

 ,וב תוצבושמה יא תודוקפב

 .ספדומה דומעב הכלהב ליל
 מתה תא

 ,לוק בוליש ןוגכ ,דיתעב םיפסונ םירופיש רשפאל ךרוצה יד השימג 6

 .תועדוהב ןהו לילמת יכמסמב ןה ,הקיפרגו הנומת

 גיצהל ידכ הרקב יוות הפיסומ תכרעמהו

 (214) םיכמסמ יפוליח לש הרוטקטיכראה

 ,הצפהו ןוסחא ןוגכ ,םיכמסמב לופיטל תויצקנופ לש תורדס הרידגמ סז4

 .תרדגומ תילנויצקנופ הרדסב דחי תוצבוקמ תובורק תויצקנופש ךכ

 קפסמהו תויצקנופ לש האלמ הרדס ליכמה ,(05א) דרשמ תוכרעמ תמוצ

 תכרעמב יזכרמ דיקפת אלממ ,וילא םירושקה םירחא םיתמצל םיתוריש

 תורדס ןהל שיש דרשמ תוכועמ .214  ידיילע תרדגומה דרשמה

 .(88א) הלבק וא רוקמ יתמצ תויורק ,רתוי תולבגומ תוילנויצקנופ

 ןוגכ דרשמ תכרעמ תנכות וב הנקתוהש חראמ בשחמ איה 008א-ל המגוד

 לבקמה 58א-ל המגוד .(רזובמ דרשמב הכימתה תכרעמ) 58

 תועצמאב .םילילמת דוביעל ישיא בשחמ תויהל לובו ונממ םיתוריש

 הדובעה תנחתב שמתשמה לוכי ,214 ידיילע תורדגומה תוינקת תודוקפ

 ,םיכמסמ תצפה ,םיכמסמ תירפס יתוריש ול קפסיש (08א-המ שקבל ולש

 שמתשמל הרוטקטיכראה תרשפאמ ןכ .םימושיי דוביעו םיצבק תרבעה

 .ותריסמל רושיא שקבל ןכו ,ךמסמ תרבעהל תופידע קינעהל

 ,היוחד ,תינורכניסא הצפהב םילפטמ 025% לש םיכמסמה תצפה יתוריש

 תכרעמל םירבחתמ םינעמנהש העשב םיכמסמה תא םיריבעמ םהש םושמ

 קתוע קר רגשל חלושה ךירצ ,םינעמנ רפסמ שי םא םג .םלבקל םילגוסמו

 רבדה .ךרוצה תדימב םיפסונ םיקתוע תריציל גאוד תשרב 005א"הו ,דחא

 .8"27 םישרתב ראותמ
 תשר תינבל סיסבכ שמשל 5% תשר הלוכי 184 תועצמאב ,ךביפל

 םלוכ םיפתושה ,םיקחורמ םירתא לש בר רפסמ תולעב דרשמ תוכרעמ
 לש בר רפסמל תאז ביחרהל רשפא םלוא .דיחי דרשמ תוכרעמ תמוצל

 הריסמה להונ ,ליעל רכזוהש יפכ .םלוע תקבוחה תשרב ילוא ,םיתמצ

 לש תיזיפ תוחכונ בייחמ ונניא דרשמ תכרעמב ראוד לש תינורכניסאה

 תססובמ דרשמ תכרעמב םיכמסמה תצפה .ךמסמה חולשמ תעב ןעמנה

 ץיפהל שקבתנש רחאל ,דרשמה תוכרעמ תמוצ .חלשו-ןסחא ןורקע לע

 לעופב הריסמה דעומ לע ועיפשי םיבר םימרוגו ,תינמז ותוא ןסחאי ,ךמסמ

 םושמ דיימ רסמה תא ריבעהל לוכי וניא טושפ (025\-הש ןכתי .ךמסמה לש

 אל ןיידע ןעמנה תמוצה ילוא וא ,עגרכ תשרל רושק וניא ןעמנה תמוצהש

 .ןיתממ ראוד תריסמ שקיב

 (5%425) 5א לש הצפהה יתוריש
 תוכרעמ תרוטקטיכראמ קלח םיווהמ 21 לש םיכמסמה תצפה - ו ו
 הצפה תוריש תרוטקטיכרא הבצוע ךכיפל .תודובע וא םיצבק תרבעה | ,םירחא םימוחתב םג םייק םימוד הצפה יתורישב ךרוצה םלוא 0 0
 ניסא

 תשרב םישמתשמה לכ תושרל דמועה תועונת תורישכ ,ינקת 0

 ךירצ וניא 8א 4258 שמתשמ ,ע14-ל המודב .214 לש ה ו יתוריש לש תובחרה השעמל םה 5/4225 העיצמש םיתורישהו ה
 8.408 .עגרכ תנווקמ ולש תכרעמה םא וא ,תיזיפ חכונ 8 /
 .שרדנכ םתוא ץיפתו םיפסונ םיקתוע רוצית ה 0 ב

 תשר תא ביחרהל ידכ 8א/4125-ב שמתשהל ונילע יתמ" הלא ל יב
 םא .דרשמה תכרעמ תרוצתב קרו ךא היולת "זונלש דדש

 ןמאזזנבצ 0

 /תכרעמב וא ,המגודל ,יזכרמ בשחמב ,דיחי 08% לע תססובמ תכרעמה
 .1-ב שומיש םישוע ,תויעב אלל 5% יתמצ הילא רבחל רשפאו ,6
 םהיניב םירושקה 05א יתמצ לש בר רפסמ שי ,תאז תמועל ,םא לבא
 םיכירדמבו חלשו-ןסחא יתורישב שומיש השענ ,דרשמה תוכרעמ תשרב
 .רתוי תובכרומה בותינה תויעב םע דדומתהל ידכ ,5א/.25 לש
 םיללוכה םירצומל תואמגוד המכ הב תועיבומ .5א.4 לש "תיתרדש" תשר לע תססובמה דרשמ תוכרעמ תשר ןיקתהל לכונ דציכ ראתמ 2-9 םישרת
 /תכרעמ ידבעמ ,218 לש תוארה תדוקנמ .פא 405 וא 2148 תויצקנופ
 תופתושכ תידרשמה תשרב תופתתשמה דרשמ תוכרעמב םיכמות -- לכ ,38/תכרעמו 36/תכרעמ ןכו ,9370 וא 4381 ,3090 ןוגכ מבי לש 60

 תוחותנ תרושקת תורוטקטיכרא

 0ק6ח) ''תוחותפ תרושקת תודוטקטיכרא" תמזוי לע מבי הזירכה 1986-ב
 םתובישחב הרכהה ןמ העבנ וז המזוי .((סתותווטתוסנסמת 5
 תוחותפ תרושקת תורוטקטיכראו םיימואלניב םינקת לש תערכמה
 תרבעה יעצמא לש בחר ןווגימ תוללוכה תותשרב ,םירצומב תובלושמה
 .םינוש םינרצי לש םתרצותמ דויצבו עדימ
 ןויערל תביוחמ מבי .ןלוכ ומסרופ 58% לש תויזכרמה תורוטקטיכראה
 ףאושה קפס וא חוקל לכש תנמ לע ,החותפ הרוטקטיכרא לש ןוויכלו
 .תאז תושעל לכוי ,הילע תססובמה הביבסב ולעפיש םירצומב שמתשהל

 םוכיס

 זאמ תרושקתל מבי לש תינוטקטיכראה תרגסמה החתפתה דציכ וניאר

 םינשה תצורמב וניעב ראשנ יסיסבה הנבמה .1974 תנשב 5א/\ תזרכה

 ןיידע םינושארה הימיב 5א/\ תרגסמב ולעפש םירצומ .זאמ ופלחש

 התחלצהל וזמ הבוט הדימ-תמא ןיאו ,םויכ התרגסמב לועפל םיפישממ

 תורוטקטיכראבו המצע 5א/אב תויוחתפתה.הרוטקטיכרא לש התושימגלו

 ןחו היגולונכטב ןה ,לגה שארב ראשיהל 5% 4-ל ורשפיא ,ורדגוהש תופסונה

 .םישמתשמה תושירד יולימב
 1התוזש 2-9. 1דחתצקסח

 ו
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 םייניבה
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 םיפפוצ

 המרב

 תימלוע
 [פווזנבי

 .םינקתו םיחנומ רבדב לובליב ידי לע לפרועמה 7

 .םיננעה ךרד תיריפמא רוא
 בהזה תילדמל ךרדב הרוקה ליגרת תא עצבל תוינש 9

 ותוא קוידב ןתינ 1984-ב םייפמילואה םיקחשמב הי
 ו

 םה בשחמה יעוציב

 ןרק העיצפמ וישכע

 0 ויה ןוטר ול יראמל

 רחתמל .תולמעתהב

 .ןמז קרפ

 ןיגפהש טלתאל הכיח סרפה

 ,רתויב םיממהמה םידעצה תא ,רתויב

 .עוציב ,רוציקב

 שא הריזה היהת

 ביהרמה ץמאמה תא ול הצקוהש ןמזה קרפב

 .רתויב תוקיודמה תועונתה תא

 בשחמ תוכרעמ וא תימואלניב המרב תולמעתה -. היהת ר

 םינוירטירק םימייק םוחת לכב .לכק י

 אשונ לפרועמ בשחמ תוכרעמ 0 0 - ל
 , על .הדידמל םיקיודמ

 .םינקתו םיחנומ רבדב לובליב ידי לע עוצי

 לש האוושה ידי לע איה םיעוציב תַמכל םיבר םישמתשמ םיצור 0

 םיליעפ םישמתשמ רפסמו הבוגת ןמז ,תלוביק ,הדובע 0 ה

 בור רמוא ",תינמז וב תודובע עצבל וא/ו בשחמה לא רבחתהל טו

 .9370 - מבי לש שדחה בשחמה תכרעמ לש ריכב ןלחעמ - 2

 מבי .תועטהל הלולע ןהמ תחא לכש ,בשחתהל שי ןהב תה .- -

 תוינוניב תוכרעמ תבצה ידי לע םתוא הגישמו םייריפמא םינותנ ו

 הלא תוכרעמ יעוציב תכרעהל הנורחאל דסונש זכרמה תוקידבל הלש
 י 1/5 -

 , ה ידי לע םיכרענה (6ה6ה0885)

 הכפה הדידמ רישכמכ (הינשב תודוקפ 8 א
 2 ו - ה ןוירטירק תופקת

 הדימ הנקכ א11ק5-ב שמתשהל הלחה 7 8

 .בושחימה לש םי'1הו םי'0זה הופמ תפשב ל ו -

 התיה א(1ק5 לש רתוי ברה רקמה תלעב הנו ל -

 ְ הנק ,תאז תמועל ,םויה .רתוי הריהמ טופיש תובורק םיתעל םדוג הז המ ל

 דוק-ורקימב ,עוציב תודיחי רפסמב שומישה בקע .םיעוציב לש ןזואמ אל

 תא ריבגתש ךכ תננכותמה תכרעמ תנכותבו םיוסמ אשונל דחוימ

 ".רופיסה לכ תא םירפסמ םניא םדבל א1125-ה ,םיעוציבה

 מבי בשחמ ,תוכרעמ תיגולונכטל הקלחמב ריכב ןנכתמ ,לוותוב דרפ יפל

 דצמ הבר בל תמושתל םיכוז (6ח180060) רפושמה 4381 מבו-הו 0

 ןהל ןיאש עוציב תומר םיעיצמ םהש ןויכמ ,םירחתמה דצמו תוחוקלה

 .370 תחפשממ תוינוניבה תוכרעמה תריזב םידקת

 םיקדבמ םנשי םלוא ,הישעתה ללכ לע םילבוקמה םיעוציבל םינקת ןיא

 ךרדב ינושה תא ןיבהלו דודמל שמתשמל רוזעל םילוכיש (פ6ת0חו8ז85)

 הלוכיש תיתימאה הדובעה תומכ לע תועיפשמ בוציעה תויגולונכט הב

 .תוריהמ וזיאבו עצבתהל

 לש הנימא הניתב 1.ןאק 308 קדבמ קפסמ ,םיבושיח תריתע הביבסב

 הז קדבמ .רתויב םיבאשמה ישרוד םיבושיחה תא עצבל דבעמה תלוכי

 ,ןוגראב תימואלה הדבעמה ידי לע רקובמו חתופ ,יולת יתלב ןפואב בצוע

 .בי'הרא לש היגרנאה דרשמ לש ןקתמ
 תויוריהמ מבי לש 4381-ו 9370 יבשחמלש תוארמ 1.1א208 תואצות"

 .לוותוב רמוא ",תורחתמ תוכרעמל האוושהב דואמ תוהובג בושיח

 תויבלע (!1| קז6סו8ו0ח) אלמ"קוידב םיעוציב יבגל 111א24.0% תואוושה
 םילבוקמ םיבושיח יריתע םימושיי לש םיעוציב תוקידב לש תואצותה םע

 .םירחאו מבי תורוקממ םיבר
 רשאו בחר שומישל הכוזש 1,1אק//0%-ל ליבקמ ןיא תירחסמה הביבסל

 תלוכי תכרעהל םיקדבמ רפסמב תשמתשמ מבי ןכל .טרדנטסכ רשוא

 תויצקנופ לש ההובג המר ידי לע תניפואמה הדובע תושעל םידבעמה
 .תויבושיח ןניאש ,תויביטקארטניא

 ,דבכ - תורוצה לכב םלוא ,םיחסונ רפסמב םייק מבי לש 8/4/2-6 קדבמ
 ףוסמה םע 1/0 תולועפב הכימתל תיתועמשמ השירד תמייק = לקו ינוניב

 רתוי תעצבמ ףוסממ המוזי הדבכ 8/א/2-6 תעונת .דחאכ םיצבק םעו
 סמוע .טלפ לש םיות 900-מ רתוי תבתוכו ץבוקל תויזיפ תושיג 17"מ
 תביבסב תויביטקארטניא עדימ ירגאמ תונכותמ תוברל ינייפוא הז הדובע

 דבעמ ידי לע תוכמתנה ,הקדב תועונת רפסמב תדדמנ תלוביק .מבי
 .70% לש תלוצינב
 תא תורשאמ וז תיביטקארטניא תירחסמ הביבסב קדבמה תואצות"
 .טראויטס רמוא ",מבי לש תירוטסיהה 370 תכרעמ לש הקזחה תלוכיה
 םג ,4381-ו 9370 מבי לש םיהובגה תלוביקלו םיעוציבל תוביסה תנבהי
 לש הנבה תשרוד ,םיבושיח תריתע הביבסב םגו תירחסמ הביבסב
 ".םנונכית

 תוארוהה דבעמ לוצינ

 תרוטקטיכראב םישמתשמ 3090 מבידו 4381 מבי ,9370 מבי ידבעמ
 ,םיבר םיליעפ םישמתשמב הכימת לש תרוסמ הלש ,5ץ5%6תו /370"ה

 תשרב ליבקמב םיצרה הזמ הז םינוש םימושייבו הובג טלפ/טלק סמועב
 .תילעפמ"ללכ

 תוריתע תוביבסו תוירחסמ תוביבס ןיב רתוי דירפהל רשפא יא וב ןדיעב"
 םיילמיטפוא תלוביקו םיעוציב הלא תוכרעמ יתש תוקפסמ ,םיבושיח
 רמוא ",תיתקלחמ תכרעמב תעדה לע םילבקתמ שומיש תולקו ריחמב
 .טראויטס

 לעפמל וא הקלחמל התמאתה לע הלקמ 9370 מבי לש תידוחייה הזיראה"

 (פטפ) קיפא תרוטקטיכרא יתרוסמה יתקלחמה ינימ-רפוסה בשחמל .םלש

 .טלפ/טלק תולועפ ללוכ ,תודוקפה לכ תא עצבמה תודוקפ דבעמ םע

 לש רוביחה תא טושפ קפסמ קיפאה לש טלפ/טלקה (808ק16) םאתמ

 '.קיפאל יפקיהה דויצה

 תכרעמ-תת תללוכ 370 תוכרעמ לש ץורעה תדוטקטיכרא ,ינש דצמ
 .טלפ /טלק תולועפ עצבמה יטנגילטניא דבעמ - טלפ/טלק

 דבעמ תא תררחשמה [/0-ל תכרעמה תת םע - 438]זה תלעופ ךכ"
 .טראויטס רמוא ",תיתימא הדובעל תוארוהה

 רמולכ ,תוארוה ידבעמ ינש םע היצרוגיפנוקב 4381 מבי םג לבקל רשפא
 ינש לע תינמזזוב תעצובמו תקלוחמ תויהל הלוכי הדיחי המישמ

 ריהמ ישאר ןורכיז ךרד קודה גוויז םיגווזמ הלא םידבעמ יבר .םידבעמה
 תורבוחמ וא ףפור רשקב תודרפנ תונוכמ יתש לע לע-עוציב קפסמה ,רתויב
 .לוכשאב

 רפסמ תללכה ידי לע ףסונ בלש םדקתמ 9370 מבי לש ינשדחה בוציעה

 .טלפ /טלק-ה תולועפ לכ תא םיעצבמה םידבעמ

 הקופת 9370 מבי תקפסמ הלאכ תולועפ יריתע םימושייב וליפא ,ךכ
 .תיברימ

 ,5ע6₪\5% /370-ה לש (050) יזכרמה ינורטקלאה סקלפמוקהמ קלחכ
 לפטל דואמ םיריהמ םייטמתירא םידבעמ 438]-הו 9370-ה םיליכמ

 .(הסותַק קסוחו) הפצ הדוקנ יבושיחב

 ןורכיזה ,יתימאה ןורכיזה לוהינל ןורכיז דבעמ 050-ה ליכמ ןכ ומכ

 .תוריש דבעמו ילאוטריוה
 דבעמב קרו ךא תועצובמה הינשב תולועפ לש הדימ םה 1105 השעמל"

 5ע370/9%6₪ לש 60₪6-ה תרוטקיכרא .טראויטס רמוא ",תוארוהה

 /טלק תולועפל ,ההובג תוריחהמב הקיטמתיראל םידרפנ םידבעמ תקפסמ

 .תוריש תולועפלו ןורכיז לוהינל ,טלפ
 לוכי (תיתימא הדובע) תועונת לש יבטימ רפסמש אוה רבד לש ושוריפ"

 ",ןיוצמ הבוגת ןמז תגשהו םיבר םיליעפ םישמתשמב הכימת ךות עצבתהל
 .טראויטס רמוא

 עוציב לומ ריחמ
 מבי יבשחמ תאוושהב .תונימאו ריחמל רשקהב עוציב תוארל דימת שי

 הביטנרטלאה ,המוד עוציב תמר םיעיצמה ,םירחא םידבעמל 4381-ו 0

 יתש .רתוי הכומנ הקזחאו הנקתה תולע םע ,רתוי הנימא תימביה

 .הנשל תוירחא םע תוקפוסמ תוכרעמה
 ',הדובעה תא עצבל תנמ לע ךירצ בושיח חכ המכ איה תיתימאה הלאשה"

 םידמוע 4381-הו 9370-הש וחיכוה םישמתשמ יקדבמ" .טראויטס רמוא

 - היהת רשא עוציבל ךלש הדימה-תמא היהת .םהיעוציב יבגל תוחטבהב

 םידמוע 4381-הו 9370-ה - ריחמ וא הבוגת ןמז ,א(₪1,026 ,הקופת

 .תושירדב

 לע םיעוציב תאוושה :9370 מבי עדימ תכרעמ
 אלמ-קוידב 1.1א6₪ ידי

 ב
 גג ה 200 הסססס 90500 ל

 ב שס טסס(\

 וא!וטזסטגא 8ת6 \גא גז6 קזס6טסו5 0[ הס כופו14]
 =סטוקתו6תז 6:סזקסז 81100.

 2ס0/אוצ 15 3 קזס0וטסז 01 116 12818 (260018] (;סזק0-
 זו.

 50ז66: 3 ז20ממ6 אגווסתה] [.300910זצ , *"קטז-
 1סזתו4מ66 01 ע9זנס5 שסתו קטז6ז5 פופ 6
 1:ת6בז 6ףטבזוסת5 5011 הז6 וח 8 07 א 6ת\וזסת-
 תוטתו ." 700/1ת1601 שו סם וו 10. 23, 000

.6 

 א:
 * ךת6 51800810 זתוטוזות]ע גח6 406 355% 6
 ואו 9370 1ת[סזחוהונסת 5516 )100615 20, 0
 60, ב6 6 [8או 438] קז006350ז5 68 זז

 55151 קסז 6.
 * דחו פזהק] 15 0651860 10 60 רוק ז6 16 אז 0

 1ה[סזתוגזוסת 5516 וצו[ ה ז6קז656ת1811ש6 טסתו-
 ק6ז11וש6 5/516ת5-

 * ךתש ו.ואק שא קטז [סזתו 866 ז311ח85 הז6 518160 ומ
 או.סש5 86 הז6 חסו ]| טטזו 60 לע או.

 םיעוציב תאוושה :9370 מבי עדימ תכרעמ

 תגאזק-6 י"ע םייביטקארטניא םיירחסמ

 יאווסזסשהא 8מ6 ג גז6 קזסנטסו5 01 16 כוקוו]
 :ףטוקהושתו (סזקסז3זוסה; 20/אזצ 5 8 קזסז

 16 12818 (26ת6ז9] 6-0זקסז91ן0ת.
 א:

 * 006 6313 15 04560 טקסח !8או [3טסז3וסזץ
 תו6ה5טז6ת6ה15. 56510115 1ת 01ת6ז 6תשוזסתתוסת5

 תובע הז 51611.
 * 00 טז28![1זןסת 15 70 כז.

 < /גצסז 36 ז6500ה56 [!תג65 407055 חו635100 [81
 9370 1ת[סזתוהזוסת 5751615 ץ4ז166 [-סתו 0

255 

 () ומאו 65ז1תו4105 בז6 04566 סח 36108] 0810 הת
 1ח16ז2011%6 תו645ט76תו6ה15 6506קז !סז 106 שגא

 8200, 8500, 8550, 8650, 8700, 0 אוצ 8000, אוצ
 10000, 306 אוצ 20000-] ואתוסה הזש 5
 8560 וטקסת ש6ת0סז 61315 0[ 7613116 ק6ז [סזתוהח6
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 1987 תוזרכה םוכיס :ןוסחא תוכרעמ

 3390"! 3380 ןוסחא תוכרעמ

 םגדו 2.502 - הליגר תלוביקב ] םגד .3380-ה תא וז הנשב תוזרכהה

 .םתונימזו םתוני וביקב ₪ םישדח םינייפאמ ילעב םה הלא םיקסיד יננוכ .7.508 - תלוש --
 .םימגד השולשב 3990 מבי הקב תו םירפשמה

 המודה םיקסיד יננוכ רוביח תלוכיו םינותנל השיג ילולסמ 2 % החפשמ 6

 4 לעב 3 םגד .1 םגדל האוושהב םיקסיד יננוכ לש ה הרקבה תדיחיל לוכי רשא ,םינותנל השיג ילולסמ 4 לעב 2 םגד .3 םגד 0 ו
 אמה , 2 השיג ילולסמ דג 4ר םינותנל השי (8006"ה ןורכזל .256%12 דע 32-מ (6 ןורכז יל תומכ וילא רבחל
 תא לצנל רשפאמה ,(הללוס י''ע ךמתנ) הסירהל ןתינ וניאש ןורכז ףסוותמ

 6"ה .הביתכ יכרצל םג 6366-

 :תושדח תויצקנופ תקפסמ 3 םגדב (2806"ל הבול

 0 856 /%/1166) (28606-ל הריהמ הביתכ ₪

 .(ןכופא 46 \/חז6) קסידל הריהמ הביתכ ₪

 .(004] 60קע) הלופכ הבי

 לש תוריהמב ונממו בשחמה לא םינותנ ריבעהל לכוו ל ד 8
1 

 .תכרעמה יעוציב ללכל רופיש ףיסוהל ךכבו 6

 .012 םגד 3380 - מבי קסיד/רקב לש תבלושמ הדיחי 6

 קסיד ןנוכו םינותנל השיג ילולשמ ינש םע הרקב תדיחי הכותב תבלשמ וז הדיחי

 תוחוקלל דחוימב הלוז ןוסחא תכרעמ הווהמ וז הדיחי 8 תו

 חוקלל תרשפאמ וז הדיחי .תילמינימ ןוסחא תכרעמ םישרוד 0

 814 םימגד 3380 םיקסיד יננוכ 3 דוע הילא רבחלו ויכרצב לודיגה םע בחרתהל

 84 וא/ו

 .23ר 3 םימגד 3880 הרקבה תדיחיל םישדח םירזיבא ₪

 םישדחה םיקסידה יננוכ תא 3880 הרקבה תדיחיל רבחל ורשפאי הלא םירזיבא

 רשאכ ,ול רשפאיש שדח רזיבא 23 םגדל זרכומ ,ךכל ףסונ .א-ו 1 םימגד 0

 ןיב 4.5866 לש תוריהמב םינותנ ריבעהל ,3090 בשחמל רבוחמ אוה

 .בשחמה ןיבל הרקבה תדיחיב 6866-ה

 .18/566\4.5 יצורעב 3090 תכרעמ תכימת <

 תדיחילו 3088 ץורעל ץורע דושיקה תדיחיל ,3090 תכרעמ ימגד לכל וז הכימת

 ןניבו ןמצע ןיבל ןניב ,3090 תוכרעמ ןיב םינותנ תרבעה תרשפאמ ,3814 גותימה

 .4.5א18/60 לש תוריהמב ,23 םגד 38807ו 3 םגד 3990 הרקבה תודיחי ןיבל

 1987 תוזרכה םוכיס :תרושקת תנכות

 :םיבושח םיאשונ ינשב וזכרתה 1987 תנשב תרושקתה ירצומ םוחתב תוזרכהה
 .תוירושיקה רופישו תרושקת תוכרעמ לוהינ
 הרקבו הטילש ,לוהינ תרשפאמו,הבחרוהו הקמעוה (11א/) *א6(\/וסא ירצומ תחפשמ
 .תוכרעמב םג אלא תרושקתב קר אל
 .0281 תרגסמב ןהו 5א/ג תרגסמב ןה ,תוירושיקה הרפוש

 תרושקת תותשר לוהינל הנכות - א( גוץ

 (058, 1, א1/5) 2 הרודהמ א(ו6ו
 .1988 לש יעיברה עיברב הנימז היהתש ,/5-ב הכימת .הזרכוה ןכ ומכ .םירזובמ 9370 יבשחמ לש תיזכרמ הלעפהו ,בשחמה תוכרעמ לש תיטמוטוא הלעפה םירשפאמה םיבר םירופיש תללוכ 2 הרודהמ

 .מבי תרבח לש ירחסמ ןמיס ןא6ו וס (1א) *

 ןמאוונב* 4

 (206-205) 1.1 הרודהמ אוג

 .א6/ן6ש לש תרושקתה תשר לוהינ תרגסמב םירחא םינרצי לש תרושקת ירצומו תוימוקמ תרושקת תותשר בלשל תרשפאמ ,54.4-ב ביכרמ הווהמה ,וז הנכות
 .תרושקתה דויצל 16ז/ופש-מ תוארוה ןתמ םג תרשפאמ וז הרודהמ

 (א1צ5) 16/\(6וצ 406088

 םימושיי רפסמל תינמזזוב השיג 5%. תותשרב םישמתשמל תרשפאמ וז הנכות
 .תשרב םינוש םיבשחמב וא בשחמ ותואב לועפל םילוכי רשא ,םינוש

 (ץאו) א6ו\/16ו 16( 6

 תותשר לש ,םיטירפת תרזעב ,הטושפ הרדגה דשפאמה צאו-ל הנכות רצומ
 .תונושה תוכרעמה-תתל תושורדה תורדגהה תא רציימו 5א/4 תרושקת

 (צאז, א1/5) 1.3 הרודהמ א6(\ג6ו 0[6ת1ה66 1010

 תא הביחרמו ןאטו\ופא תרגסמב אא[ הנכותה רצומ תא תבלשמה השדח הרודהמ
 תרושקתה תשר יעוציב תדידמ רשפאמ הז הנכות רצומ .\/א[ תוכרעמל םג הכימתה
 .התוחתפתהו תשרה לוהיג ךרוצלו ןונווכ ךרוצל

 (א1, א1/5) אס( \וסוצ 1כו50ז1פטווסה \1התהקסז

 ץיפמ רצומה .םיבשחמ לש תרזובמ תשר לש יזכרמ לוהינל - 25%-ל ךשמה רצומ
 .תרקובמו תזכורמ הרוצב הנכותו םינותנ יצבק

 (א1/5) צ6(\גסוא 116 135107 0 קחו

 ךשמה רצומ והז .תרושקתב םיבשחמ ןיב םיצבק תרבעהל ללכושמ הנכות רצומ
 5/1 יצבקו םיילאיצנווקס םיצבק ריבעמ רצומה .6 ךיזגתפ(6ז ץזסקזהתו 2.2"ל
 .תרושקתה ץורע לש ההובג תוליצנבו םיהובג םיעוציבב

 או

 (א1+5) 1.1 הרודהמ 3 הסריג 01

 תרשפאמ איה .5%4  תשרב תוכרעמ ןיב תוירושיקה תא תרפשמ וז הרודהמ
 טניופיטלומ יוק תועצמאבו םיגתוממ םירוביח תועצמאב תוכרעמ ןיב תרושקת
 .םירוכח
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